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binnenkant voorplat

[nummer 85]
o Landeken! o zijf maar kleen:
niet meerder zou 'k u geren;
en 'k zie u - zulk en is er géén en 'k zie u toch zoo geren!
Guido Gezelle

Vlaanderen is qua oppervlakte en bevolkingscijfer maar een klein landeke. Dat moet
voor de Vlamingen een reden zijn om zich te onthouden van versnippering en
verdeling.
De kultuur van de Westvlaming is, zij het dan met regionalistische schakeringen
- die, wanneer zij niet als hoofdtoon beklemtoond worden, verrijkend kunnen werken
- dezelfde als deze van de Antwerpenaar, de Limburger, de Brabander en de
Oostvlaming. Het is zelfs een verheugend feit te mogen vaststellen dat steeds meer
bewuste Vlamingen doelbewust niet meer spreken van een Vlaamse kultuur, doch
wel van de Nederlandse Kultuur in België.
‘Hier en aan de overkant
Daar en hier ligt Nederland’

dichtte reeds Vondel, die hierdoor blijk gaf van zijn bewustzijn van de éénheid van
de Nederlandse stam.
Wij zijn vijf miljoen Vlamingen en twaalf miljoen Noord-Nederlanders, dat maakt
zeventien miljoen Nederlandssprekenden. Niet meer zó klein in West-Europa als de
Westvlaamse dichter Guido Gezelle het schijnt uit te drukken.
Het mag ook een typische coïncidentie zijn dat de verruiming van het tijdschrift
‘West-Vlaanderen’ tot een algemeen Vlaams tijdschrift ‘Vlaanderen’, waardoor wij
alle taal- en kultuurpartikularismen willen doorbreken, samenvalt met de uitgave
van een nummer gewijd aan Gezelle. Heeft Gezelle immers zelf, in de tijd, geen
pogingen aangewend om het Westvlaams, dat op het middelnederlands teruggaat,
het echte Diets, als algemene taal voor al de Dietse gewesten, Noord en Zuid, te doen
aanvaarden? Tenslotte is het Noord-Hollands de algemene taal geworden en wij
hebben er ons bij neer te leggen, ja zelfs niet om te treuren. Wanneer ik dit aanhaal
mogen de niet-Westvlamingen dit dus geenszins aanzien als een nog late
partikularistische spijt, omdat het zogenaamd Westvlaams geen expansie gekregen
heeft. Bovenvermelde bedenkingen zijn er integendeel juist om te bewijzen dat de
meest bewuste Vlamingen zich steeds algemeen Vlaams en algemeen Nederlands
gevoeld hebben.
Wij spreken overigens ook niet van een Westvlaamse Schilderkunst, noch van een
Oostvlaamse muziek, noch van een Brabantse mystiek, noch - tenzij dan in een
beperkter betekenis - van Westvlaamse of Limburgse literatuur. Nee, Vlaanderen,
het oude Vlaanderen, heeft een zeer speciale klank in de wereld door de Vlaamse
primitieven, ook al was Brugge gedurende een bepaalde tijd het mekka van die
Vlaamse primitieven; door de Vlaamse polyfonisten; door de hoge vlucht van de
Vlaamse mystiek, zoals Ruusbroec, Hadewych en Beatrijs van Tienen. Vlaanderen
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was een symbool voor kunst en schoonheid, Vlaanderen werd geprezen en bezocht
om zijn handel en zijn havens.
Wat is er dan ook vanzelfsprekender, natuurlijker en gezonder, dan dat een
kunstenaarsverbond, dat overigens, met het oog op een latere verruiming, vanaf de
aanvang Christelijk Vlaams (niet Westvlaams) Kunstenaarsverbond, in verkorting
C.V.K.V., genaamd werd, thans een kunstmatige begrenzing doorbreekt en zijn
orgaan, dat aanvankelijk ‘West-Vlaanderen’ getiteld werd, van nu af aan ‘Vlaanderen’
heet?
Dat dit gebeurt bij de aanvang van onze 15e jaargang en op de vooravond van de
derde lustrumviering van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, is op zich zelf
reeds de schoonste viering van dat vijftienjarig bestaan. In de loop van deze 15 jaar,
vooral dan in de jongste jaren zijn er steeds meer en meer ook niet-Westvlaamse
kunstenaars toegetreden tot het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, waardoor
de aanvankelijk gekoesterde droom thans bezig is volop werkelijkheid te worden.
Dat wij daarbij graag - voordien gebeurde het reeds de facto - de medewerking zullen
krijgen van Vlamingen uit alle gouwen en er ook uit alle gouwen in leiding en redaktie
van verbond en tijdschrift zullen opnemen, ligt voor de hand.
Hoe zouden in deze oecumenische tijd, waarin alle Christenen en zelfs alle
Godgelovigen, en zelfs op het humanitaire plan, alle goedmenenden, gelovigen en
ongelovigen, naar elkaar toeneigen, niet alle Vlamingen één worden. Het wordt hoog
tijd! Daarom: ‘Vlaanderen’ staat paraat. Moge Vlaanderen met ‘Vlaanderen’ en
‘Vlaanderen’ in Vlaanderen een schone toekomst tegemoetgaan.
Jozef Storme
Voorzitter Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
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andré desmedt.

Avondrood
Nog nauwlijks is het groen
der boomen groene, en even
zijn toppewaards, alleen
de takken groen gebleven;
al 't ander zwarter wordt
en zwarter: boomen net
van zwarte zijde zijn 't,
op blauw satijn gezet.
't Leeft alles langzaam uit,
dat verwe is: henen dalen
de laatste en langste van
de lieve zonnestralen;
't wordt watergroene, omhooge:
omleege, brandt en broeit
de groote zonne nog,
die zinkt en grooter groeit.
Ze duikt heur aangezicht
beneên des werelds neggen,
die, eindloos, slinks en rechts,
hun' lange lijsten leggen;
die 'k opwaardstriemen, die 'k
een' wolke twee of drie
den zonnezienden kant
geheel vergulden zie.
In 't heerlijk zonnenveld,
dat donker wordt omhooge,
en langzaam donkerder
en dieper, staan ten tooge,
geschreven, zwart op goud,
een' bende reuzen groot:
het eindloos boomenvolk,
in 't eindloos avondrood.
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Beziet mij haastig nu
die schoonheid! Neder nijge
de duisternissen: 't veld,
het vee, de vogels zwijgen;
het nauwt, in 't westen; nog
een tijdtje, en, doodgedaan,
zal al die heerlijkheid
gedekt en donker staan.
Guido Gezelle, 21-10-1896

DIT NUMMER VAN ‘VLAANDEREN’ GEWIJD AAN GUIDO GEZELLE
WORDT U AANGEBODEN DOOR DE BANK VAN ROESELARE EN
WEST-VLAANDEREN N.V.
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Foto Albert Setola. (op blz. 1)
Hebt gij nog geluisterd naar den merelaan,
's avonds, als het duistert, als de sterren staan?
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Gezelle te Roeselare
Roeselare het begin.
In de biografieën van Gezelle fungeert de vermelding of beschrijving van diens
vorstelijke begrafenis, omstuwd door een menigte vereerders, als een onverwachte
apotheose na een teruggetrokken en voor miskenning niet gespaard leven. Ontvlamde
deze verering toen alleen doordat men zich plotseling de ongewone hoogte bewust
werd van Gezelles dichterlijke begaafdheid? Of moet niet eerder dan zulk een
uitsluitend esthetische grond aangenomen worden, dat men door de schokwerking
van het doodsbericht algemeen ertoe kwam in Gezelles leven de kristallisatie te
erkennen van de verlangens naar volledige zichzelfwording der Westvlaamse
gemeenschap? Een Gezellemythe die tijdens Gezelles laatste decennium in beperkter
kring door toedoen van vooral Hugo Verriest al vorm had gekregen, ging nu eerst
recht haar weg door de wereld. Zij had evenwel reeds een begin gevonden in
Roeselare, toen Gezelle in het Klein Seminarie aldaar van 1854 tot 1860 leraar was.
In het perspectief van Gezelles verdienste voor de schepping van een eigen
Westvlaamse gestalte in het algemeen-Nederlandse ensemble verkrijgt dit Roeselaarse
tijdperk een bijzondere waarde. Roeselare zag immers te rechter tijd een unieke
dichterlijke persoonlijkheid tot rijpheid komen en tevens haar vormende kracht
uitoefenen op een groep begaafde jongeren, die Gezelles Westvlaamse gedachte
zouden moduleren en uitdragen. De hieronder volgende beschouwing over deze voor het kort bestek te gecompliceerde - Roeselaarse periode beweegt zich binnen
dit Westvlaamse gezichtsveld.

Superior Faict en Gezelle.
In de kleine gemeenschap van het Roeselaarse seminarie ging een bezielende werking
uit van superior J.J. Faict, wiens benoeming in 1849 gepaard ging met een door de
nieuwe bisschop, Mgr. Malou, gewenste en gesteunde reorganisatie van het instituut,
o.a. door de overplaatsing van de cursus filosofie van Brugge naar Roeselare als een
bekroning van de humaniora. Belangrijk is het dat superior Faict grotere nadruk legde
op de linguistische vorming van de leerlingen dan met het oog op de uitvoering van
de organieke wet op het middelbaar onderwijs van 1850 werd verlangd, en dat hij
bij het godsdienstonderricht naast de uitleg van de catechismus de leerlingen wilde
doordringen van de zin en de schoonheid der liturgie. Deze superior gaf met een
helder inzicht in de eisen van het ogenblik, met grote beslistheid en een
vanzelfsprekend overwicht leiding op het moment dat Gezelle als leraar zijn
priesterlijke loopbaan begon.
Faict gaf in zijn jaarlijkse rapporten aan de bisschop steeds een zeer gunstig, soms
zelfs lyrisch oordeel over de leraar Gezelle. Na vijf maanden kreeg Gezelles werk
in augustus 1854 reeds zo'n oordeel: in alle opzichten uitstekend, waarlijk een glorie
en een troost voor zijn superior; in 1855 noemde Faict Gezelles priesterlijke geest
zeer goed, gehoorzaamheid perfect, bekwaamheid voor zijn taak uitnemend, vlijt
groot, genegenheid voor zijn leerlingen buitengewoon en zijn succes groot; in 1856
gewaagde hij van Gezelles literaire begaafdheid en wenste voor de in lagere klassen
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werkende Gezelle én voor de leerlingen, dat hij leraar in de poësis zou worden. Het
grote belang dat Faict hechtte aan het linguistisch-literaire element in de opvoeding
beantwoordde vanzelfsprekend aan Gezelles geaardheid. Ook de nadruk die Faict in
de religieuze opvoeding legde op de zin en de schoonheid der liturgie vinden we
terug in Gezelles liefde hiervoor, waarvan we getuigenissen vinden in zijn brieven
(o.a. aan J.A. Alberdingk Thijm op 15 april 1858), zijn poëzie en de herinneringen
van zijn leerlingen. Het behoeft geen verwondering te wekken dat het superior Faict
verheugde, in zijn leraar de toewijding te ontdekken waarmee deze ideeën uitdroeg
die hèm zo dicht aan het hart lagen. Van zijn zijde heeft Gezelle steun gevonden bij
zijn superior en later grootvicaris, wat o.a. blijkt uit een brief van 1864 waarin hij,
terugziend op het verleden, Mgr. Faict verzekert, dat in een tijd van algemene
miskenning hij de enige was die hem had begrepen. Superior Faict schiep door zijn
waardering het gunstige klimaat waarin de jonge priesterleraar Gezelle zijn vorm
kon vinden.

Gezelle de zielzorger.
Gezelle kreeg de kans om een eigen weg te gaan: uit de herinneringen van zijn
leerlingen blijkt dat hij dit ook deed. Hendrik van Doorne vertelde van de in die
dagen ongewoon op het kinderlijke peil afgestemde omgang die Gezelle had met de
kleinen: als surveillant deed hij, in plaats van toe te zien op hun gedrag, mee met
hun spel en wijdde hij zich vooral aan diegenen die zich, van het ouderlijk huis
verwijderd, in het pensionaat eenzaam voelden. Aldus toonde hij reeds in 1854 een
opvallende bereidheid tot mede-leven en mede-lijden met zijn jongens, en het ligt
voor de hand dat hij, zo tot intiemer contact gerakende, zijn werk een pastoraal accent
kon geven. Hier stoot men op een van de kernpunten in Gezelles Roeselaars beleid:
op de eerste plaats was hij een zielzorger. Het uiteindelijk doel van het menselijk
leven was de vereniging met God: zijn Roeselaarse poëzie zou aan dit door
kruisverering en eucharistie gevoed mystiek verlangen, - de kern van het eigen
religieus leven -, haar treffendste hoogtepunten als Bezoek bij 't graf, O'k sta mij zoo
geren en vooral Blijdschap danken, doch in zijn priesterlijke arbeid verlangde hij
ook voor de hem toevertrouwde
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De markt van Roeselare omstreeks 1845.
Tekening R. Cauwe-Rodenbach.

zielen dit in het hiernamaals te verwachten geluk. Daarbij bekleedde de eucharistie
een centrale functie: in Jezus' tegenwoordigheid krijgt de menselijke vriendschap
eeuwigheidszin, door het brood van de eucharistie wordt de mens gesterkt op de weg
naar de gelukzaligheid, door haar tenslotte wordt zijn vermogen versterkt om in de
schepping God te verstaan.
In zijn leraarschap was hij evenzeer zielzorger: zelf getuigde hij in een brief van
6 augustus 1860 aan de inmiddels grootvicaris geworden Mgr. Faict dat hij menig
leerling weer tot vroomheid en godsvrucht had gebracht ‘under the mask of flemish,
italian and so forth’. Hij was en bleef altijd vóór alles de priester die zijn jongens
moest leiden naar God: in de vooral tussen 1854 en 1857 bonte werkkring als
surveillant van het St.-Michielspensionaat voor de jongsten en voor de Engelse
studenten, als leraar in diverse vakken als plantkunde, Vlaams voor de Waalse jongens
en vanaf 1856 Vlaams in de vierde en derde klas, voorts als biechtvader, als
voorganger in de devotie tot het H. Sacrament en tot Maria, evenzeer vanaf 1857 als
leraar van de poësisklas en in het moeilijke laatste Roeselaarse jaar. In dit werk richtte
hij zich meer op het individu dan op het gemiddelde van de groep. Typerend voor
zijn handelwijze is het dat hij in tegenstelling tot zijn collega's zijn kamer openstelde
voor iedereen die wilde komen en dat hij zo tot een persoonlijk gesprek met hen kon
geraken. Even typerend is het door de Engelse schrijver F.W. Faber geïnspireerde
geheime eucharistische genootschap, waarvan de leden elkaar als lid niet mochten
kennen en er evenmin over mochten spreken, zodat de contacten beperkt bleven tot
de introducé en degene die hem geïntroduceerd had én tot de leden individueel en
Gezelle. Deze de zielzorger typerende gerichtheid op de persoon en niet op de groep
speelde hem en vele van zijn studenten parten, toen hij als poësisleraar niet alle
leerlingen in een persoonlijke gebondenheid tot de geestdrift kon opvoeren die nodig
was om die de creatieve vermogens prikkelende cursus te volgen welke Gezelles
geheim was; onherroepelijk bleef de weinig creatief begaafde, de ijverige doch slechts
reproducerende tobber achter.
Ook in Gezelles poëzie voor zijn leerlingen speelt de pastorale gerichtheid op de
persoon van de betrokkene een belangrijke rol. Deze gedichten bevatten vooral in
hun oorspronkelijke vorm (die meestal belangrijk van de door Gezelle in zijn bundels
gepubliceerde afwijkt) een op de leerling afgestemde thematiek welke verschilt van
die in gedichten voor andere leerlingen: de gedichten voor Eugeen van Oye hebben
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vooral de vriendschap tot centraal onderwerp, die voor Gustaaf Verriest het verlangen
naar de zondeloosheid, die voor Karel de Gheldere de bezielende werking in poeticis
van de leraar op de leerling enz. Dit onderscheid, vaak bevestigd door bewaard
gebleven brieven, wijst op een dialoog tussen dichter en leerling, waarbij de leerling
zichzelf kon herkennen in het woord van de dichter (zoals Eugeen van Oye eens zou
getuigen) en waarbij tevens de dichter ertoe werd gedwongen cruciale momenten
van ‘'t eygen selfs beleven’ in woorden gestalte te geven. Zo geeft deze poëzie uitzicht
op een tweezijdigheid in Gezelles omgang met zijn leerlingen die vanzelfsprekend
is, maar waarop te weinig is gewezen. Enerzijds kan men bij gedichten als Dien
Avond en die Rooze en Ik misse u niet de betrokkenheid van de dichter zelf verhelen
bij een verlangen naar samenzijn met een medemens, welke bij hem die toeziet het
vermoeden van een niet minder, doch ook niet meer dan situatieve, tijdelijke
homo-erotische neiging doet postvatten. En gedichten als Brief of Waarom en kunnen
wij niet doen beseffen hoe diep de dichter zelf door het verlangen naar zondeloosheid
was aangegrepen. Maar anderzijds blijkt Gezelles vriendschap voor de daarnaar
hunkerende Eugeen van Oye binnen het perspectief van Gezelles zielzorg dezelfde
functie te vervullen als Gezelles mede-leven in de gewetensnood van Edmond van
Hee of in het besef van eigen
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zondige onwaardigheid bij Gustaf Verriest. Het vermogen en de bereidheid om jonge
mensen op deze wijze, met uitlevering van zichzelf, tegemoet te treden bracht velen
van hen zo in Gezelles ban dat zijn idealen hen een heel leven konden blijven bezielen.
In 't Laatste vroeg Gezelle zijn gedichten verantwoording van zijn leven voor God
af te leggen op grond van hun troostende, genezende, tot God voerende invloed op
de ander: hij wist zich tekortschieten en vreesde als priester de weerslag van dit tekort
op zijn taak om de medemens naar God te leiden, onder welke roeping ook zijn
dichterschap viel. Voor Gezelle stond het dichterschap in dienst van religie en
opvoeding: de Roeselaarse dichtbundels: Vlaemsche Dichtoefeningen (1858), XXXIII
Kleengedichtjes (1860) en Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862) werden in deze
dienstbaarheid samengesteld, geschikt gemaakt voor algemene medebeleefbaarheid
en uitgegeven. Hij wilde hiermee zijn lezers, in het bijzonder de ‘vlaemsch katholyke
studenten’ aansporen trouw te blijven aan de door God gegeven eigen aard, hen
helpen bidden of hun een ‘hope, troost en dichterlyke geestontlatinge’ bieden. Gezelles
Roeselaarse poëzie was een ‘pastorale’ poëzie.

Gezelle de vernieuwer.
Gezelles denkbeelden en idealen berustten op het verlangen zichzelf te kunnen zijn
en blijven. In brieven aan Eugeen van Oye noemde hij de keuze van de eigen
levenstaak ‘dat éne waarin een man een man is, zichzelf is, zichzelf zonder enige
band of keten welke dan ook’, een vrijheid die evenwel in ondergeschiktheid aan
Gods wil, ‘la noble dépendance, la grande servitude’, beleefd dient te worden. De
mens immers zal zijn hemels geluk én zijn aards welzijn slechts bereiken door te
gehoorzamen aan Gods plan, niet slechts wat zijn roeping betreft, doch welk
levensterrein dan ook. Hij is echter als enig schepsel er evenzeer toe in staat aan zijn
wezenlijke roeping te verzaken, te zondigen. Uit dit bewustzijn vloeide bij Gezelle
het verlangen voort om te zijn als de rest van Gods schepping, die niet anders kan
dan zichzelf zijn in de vervulling van de door God opgelegde taak:
Wie geeft er mij één dag, één uur, één enkelen stond da' 'k zeggen mag:
o Heer, mijn hert bleef schuldeloos, gelijk de visch die 't water deelt en
Uw gebod standvastiglijk gehoorzaamt; of gelijk het blad dat uitkomt of
geborgen ligt, zoo Gij 't begeert; gelijk de zon die nooit, o Heer, één stonde
'n let maar komt en gaat, van als Gij en zoo als Gij 't haar geboden hebt!
Voor Gezelle had in het bijzonder de Vlaamse mens de taak trouw te blijven aan zijn
door God ingeschapen Vlaamse wezen, ook in een tijd waarin rondom hem ‘het van
langst om wijder en groter’ werd: ‘gedachten, menschen en zaken vliegen, met de
snelheid van den bliksem, over end weder, 't roert alles en 't waagt dat er is: zoo
behooren wij dan ook sterker hand te slaan en gesloten te houden aan al wat er nog
vlaamsch is: aan vlaamsche taal, aan vlaamsche zeden, aan vlaamschen, dat is
katholijken Godsdienst en Christene Godvruchtigheid’. Onder de Vlamingen had in
het bijzonder de dichter de door God gegeven taal te spreken:
geen valsche dichtpatroonen,
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geen vreemde, oneigen klanken; niet
als Christen-Vlaamsche toonen!

Hugo Verriest wees deze centrale gedachte, zichzelf te leren worden en blijven, ook
aan in Gezelles pedagogie: zijn doel was het ‘geheel ons wezen te ont-zwachtelen’.
hij ‘bracht ons tot den bloei van eigen wezen’.
In zijn opvoedingswerk schijnt Gezelle beïnvloed te zijn door de methode van
Thomas Arnold, ontwikkeld te Rugby in Engeland. Dit systeem was gericht op
zelfverwerkelijking door middel van een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid,
door de oudere leerlingen ten opzichte van de jongere te dragen: het vertrouwen
kwam in de plaats van een dwang die afdwalingen bij voorbaat onmogelijk moest
maken. Daarnaast werd het onderwijs, gebaseerd op de studie der klassieken, verruimd
naar die van de eigen en andere moderne talen. De toepassing door Gezelle van deze
methode in Roeselare betekende een doorbraak van het daar vigerende
opvoedingssysteem dat voor een groot deel op bewaking neerkwam, en van een
onderwijs dat de studie van het Latijn en het Grieks nog te exclusief beoefende.
Gezelles beleid werd waarschijnlijk minder als een bewuste doorbraak van de oude
orde beschouwd, dan als onmacht van de eenling die niet aan de eisen van het als
vanzelfsprekend geziene bestaande bestel beantwoordde. Wellicht heeft hij door zijn
afwijkende methode krachten opgeroepen die door het strenge systeem onderdrukt
waren en nu in wanorde losbarstten. Een week nadat Gezelle zijn taak als poësisleraar
was begonnen, schreef Faict immers een brief aan superior Frutsaert waarin hij
maatregelen tot herstel van de orde voorstelde die uitgingen van de veronderstelling
dat de betrokken leraar, Gezelle, zelf daartoe niet in staat was! Bovendien dient bij
de beoordeling van de situatie rekening gehouden te worden met het feit dat Gezelle
mentaal niet voorbereid was op zijn taak als poësisleraar, doordat hij dit werk in het
geheel niet wilde: hij had tot het laatste toe met alle aandrang verzocht ervoor gespaard
te blijven. Hij zag immers zijn verblijf te Roeselare slechts als een prelude op een
loopbaan in Engeland, tot welks bekering hij wilde werken om daardoor bij te dragen
tot de bekering van de gehele wereld. Roeselare was het seminarie van waaruit
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Hugo en Gustaaf Verriest.

deze onderneming moest beginnen met de stichting van een Vlaams-christelijke
dichterschool ter herkerstening van Vlaanderen, de uitvalspoort voor de mondiale
missieactie door uitzending van priesters naar alle, ook de meest barre missielanden.
Gezelle had voor zichzelf een taak toebedacht in Engeland, de springplank voor deze
wereldverovering, en het is zeer waarschijnlijk dat hij zijn priesterroeping heeft
gezien als een Engelse roeping.
Gezelles anglofilie gaf hem te meer contact met de belangstellingssfeer van Faict,
wiens interesse voor Engeland bekend was en die reeds vanaf 1846 de uitzending
van Vlaamse priesters naar Engeland had bevorderd met de gedachte dat de bekering
van de wereld moest beginnen met die van Engeland. Faict was - met Pieter Benoit
- Gezelle ook in deze missionaire gedachte voorgegaan. Maar hij steunde Gezelle in
zijn Engels idealisme niet ten volle. Hij bemoedigde hem daarentegen tot het einde
in zijn Roeselaarse werk, zoals blijkt uit de reeds vermelde vertrouwelijke brief die
Gezelle hem op 6 augustus 1860 zond over de voor hem onaangename houding van
Bruno Vanhove. Jammer genoeg kon de gunstige verhouding met Faict hem na 1857
niet behoeden voor een mislukking in een omgeving die zich niet wilde en niet kon
richten naar het afwijkend beleid van die éne oorspronkelijke leraar die te eigenzinnig
was en niet de gave bezat om het voor dit bestel geheel nieuwe in geleidelijkheid,
aangepast aan de bestaande mogelijkheden, te laten doordringen; daarbij kwam nog
een schuwheid en lichtgeraaktheid die hem de omgang met de hem persoonlijk
welgezinde, maar in de aangelegenheden van opvoeding en onderwijs contrarierende
collega's moeilijk maakte.
Het bestaande systeem en de heersende mentaliteit bleef gehandhaafd, doch in de
geest van de beste der leerlingen won toch Gezelle, won hij op langere termijn en
anders dan hijzelf gedacht had. Er kwam immers geen Vlaams-christelijke
dichterschool om het eigen gewest definitief voor de traditionele godsdienst te
bewaren, wars van de moderne maatschappelijke structuren; zijn Vlaanderen werd
geen basis ter verovering van de wereld via Engeland voor de Kerk van Rome. Maar
het reageerde wel op die centrale gedachte achter zijn werk: West-Vlaanderen wèrd
zichzelf, kreeg een eigen gelaat, schiep zich een eigen positie in het concert der
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Nederlands-talige streken. En dit alles begon in Roeselare door de omgang van de
priester-leraar en dichter Gezelle met enkele begaafde seminaristen.

West-Vlaanderen en Gezelles werk te Roeselare.
Hoe Gezelles werk te Roeselare dit belang kon krijgen, zal men begrijpen wanneer
men de toestand in West-Vlaanderen tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw peilt.
Hoewel de industriële revolutie zich rondom 1850 in Wallonië op veel uitgebreider
schaal doorzette dan bijvoorbeeld in het sterk achterblijvende West-Vlaanderen,
strekten de veranderingen zich toch ook tot het laatstgenoemde gewest uit. De aanleg
van spoorwegen bevorderde het verkeer met de rest van het land: tussen 1838 en
1879 kreeg het spoorwegnet in West-Vlaanderen een dichtheid die weinig geringer
was dan het huidige; voorts werd het wegennet tussen 1830 en 1850 verdubbeld. De
nieuwe industriële produkten én de moderne ideeën drongen dank zij de intensievere
contacten met de industriecentra in andere gewesten door. Bovendien werden de
gevolgen van de industrialisatie elders op andere wijze maar al te goed voelbaar. Tot
ongeveer 1880 kenden de meeste Westvlaamse dorpen een autarkische, gesloten
economie: de produktie was voornamelijk voor onmiddellijk gebruik en de omvang
bleef daarom beperkt. Naast de arbeid op het land kende men huisnijverheid,
hoofdzakelijk linnenspinnerij en -weverij. De - beperkte - opbrengst van deze
nijverheid stelde de bevolking ertoe in staat bij minder goede oogstjaren de daaruit
voortvloeiende ontberingen enigszins te verzachten. Toen echter in de eerste helft
van de vorige eeuw de machinale produktie opkwam, kon de huisnijverheid de
concurrentie niet doorstaan. De industrialisatie doorbrak op dit punt de autarkische
agrarische economie en vernietigde de haar eigen prijzenstructuur en kenmerkende
verhoudingen. De ondergang van de huisnijverheid ging samen met de befaamde
rampen in de Westeuropese en ook Westvlaamse landbouw in de jaren veertig. Het
gevolg was een ineenstorting van de economie, waardoor de lonen alsmaar dieper
daalden en door het verval van de huisnijverheid arbeidskrachten vrijkwa-
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men. Zo werd West-Vlaanderen een uiterst geschikt terrein voor de vestiging van
textielindustrie. In het centrum weefde men omstreeks 1850 al met mechanische
garens en onmiddellijk daarna werden in Roeselare en omstreken mechanische
vlasspinnerijen en linnenweverijen gesticht, zodat de huisnijverheid nog sneller
verdween: rondom 1860 was haar ondergang dan ook bezegeld. De industrialisatie
begon te Roeselare en zette juist dáár door in de jaren van Gezelles leraarschap.
Ook op het gebied van het onderwijs was een veranderende situatie merkbaar. In
West-Vlaanderen waren er na het Franse bewind grote verbeteringen in het onderwijs
aangebracht. Na een ongunstig rapport van gouverneur De Loen d'Enschede over
het onderwijs in zijn gewest in 1817 en enquête van 1 januari 1818 waaruit bleek
dat éénzevende van het aantal gemeenten in het geheel geen school had, nam het
Koninkrijk der Nederlanden maatregelen ter verbetering. Toen na de omwenteling
van 1830 aanvankelijk weinig vooruitgang was te constateren, legde de schoolwet
van 1842 de basis voor een algemeen volksonderwijs. Vanaf 1850 breidde het
bibliotheekwezen in West-Vlaanderen zich dan ook geleidelijk uit. Sinds 1818 en
vooral sinds 1842 werd er dus in West-Vlaanderen een steeds talrijker wordend
publiek opgekweekt, dat, de kunst van lezen en schrijven machtig zijnde, de kans
had tot en de behoefte kreeg aan een ruimere ontwikkeling.
Het op het volksonderwijs berustend middelbaar onderwijs was vóór 1850 in
West-Vlaanderen nagenoeg geheel in handen van de Kerk: er bestonden acht
bisschoppelijke colleges, waaronder dat van Roeselare. Deze onafhankelijkheid van
het Westvlaams middelbaar onderwijs en de afwezigheid van een officieel gesteund
Algemeen Verzorgd Nederlands bevorderden het bewustzijn van een eigen dialect.
Er waren geen jezuïetencolleges die uiteraard buiten de gewestelijke sfeer zouden
hebben gestaan, en het bisschoppelijk Seminarie te Brugge vergrootte die afzondering
nog, doordat de van alle kanten samenkomende toekomstige priesters en dus ook
priester-leraren in hun onderling verkeer de schakeringen zullen getracht hebben te
verdoezelen en zo tot de overtuiging van een Westvlaamse dialecteenheid kwamen.
Al werden na de aanneming van de organieke wet op het middelbaar onderwijs van
1850 in de jaren vijftig in West-Vlaanderen een vijftal rijksscholen opgericht, juist
in Roeselare, het meest vooruitstrevende centrum van het gewest, bleef de
Westvlaamse beslotenheid in het onderwijs onbedreigd, doordat het stadsbestuur een
voorstel om een middelbare stadsschool op te richten in 1850 had afgewezen.
De vorming van een allengs groter wordend lezerspubliek en van een ruimer
ontwikkelde bovenlaag met een krachtig gevoel van gewestelijke verbondenheid
begunstigde het klimaat voor het ontstaan van een dialectliteratuur als exponent van
een sterk gewestelijk zelfbewustzijn en aangeboden
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aan een publiek met voldoende ontwikkeling om behoefte te hebben en vreugde te
beleven aan zulk een literatuur die niet alleen het genrestukje omvatte doch ook
diepere gevoelens en verheven idealen uitsprak. Al ging de ontwikkeling in
West-Vlaanderen niet zo snel, ook dit gewest was in beweging, en wel op een geheel
eigen wijze.
Gezelles werk begon in het industriële centrum van West-Vlaanderen, Roeselare,
in een tijd dat de Westvlaamse collectiviteit tot groter zelfbewustzijn groeide. Dit
groeiend zelfbewustzijn kon zichzelf echter niet op adequate wijze uitspreken en
daardoor zichzelf geen gestalte geven. Men moest strijden om zich te kunnen uiten.
Afgezien van het Frans, dat men ondervond als wezensvreemd aan dit zelfbewustzijn
en onbereikbaar voor het eigen volk in al zijn lagen, was voor de Westvlamingen de
keus: zich leren uiten óf in een aangeleerd boekennederlands waarvoor in hun
samenleving geen steun te vinden was, óf in een taal die berustte op het eigen dialect.
Twee leraren van Roeselare, Victor Huys en Guido Gezelle, waren de pioniers die
het laatste nastreefden. Zij werkten tegelijkertijd, doch de eerste had weinig besef
van de moeizame weg die dit
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Boodschap van de Vogels (1854-1855). uit Dichtoefeningen.

Vlaams zou moeten afleggen om een taal te worden waarin men niet alleen ‘het
eenvoudigste proza’ maar ook ‘de deftigste poezy’ zou kunnen schrijven. Dit besef
toonde Gezelle wel, toen hij met Vlaemsche Dichtoefeningen zijn eerste Westvlaamse
dichtproeven publiceerde ‘met het zelfste wantrouwen op goeden uitval, toch ook
met geen mindere overtuiging dat er wel iets meê te doen ware, mocht het in betere
handen geraken’. Bij hem had de strijd om de eigen taal het karakter van letterlijk
een heilig moeten. Op iedere mens rust immers de taak zichzelf te zijn, dat wil zeggen:
zichzelf te maken tot datgene waartoe God hem roept en waarvan de kiem door Hem
in de eigen ziel wordt neergelegd. Onmisbaar voor deze vervulling was voor Gezelle
de door God geschonken taal die bij haar oorsprong het zuiverst en helderst het
goddelijke weerspiegelt. De Vlaamse taal bleef in verhouding tot andere talen deze
oorsprong het meest nabij en daarom was het de Vlaming een heilige plicht zijn taal
trouw te blijven om door haar zijn eigen karakter te bewaren en zijn door God
opgelegde taak te vervullen. De Vlaamse taal bleek het hart van het Vlaams-christelijk
leven in al zijn aspecten.
Met de Vlaamse taal als vertrekpunt bewandelde de hoogbegaafde Gezelle op alle
levensterreinen de eigen weg naar dat zich-zelf-zijn, weerspiegelde hij aldus de
Westvlaamse behoefte aan de bevestiging van onvervreemdbare eigenheid.
Vandaar dat hij in zijn leraarschap, voorgang op Vlaams en religieus terrein én in
dichterschap voor zijn volk zo belangrijk werd. Deze man werkte als een brandspiegel,
toen hij in het dynamisch hart van zijn gewest de Westvlaamse verlangens in zijn
unieke persoonlijkheid opving, bundelde en tot ontbranding bracht. Het Westvlaamse
vuur begon in Roeselare te branden.
Drs. J.J.M. Westenbroek
(Wassenaar - Ned.)
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Foto Albert Setola.
Ha! beklaagt hem, die, gevangen onder 't wegen van de pijn,
niet en kan een trane ontvangen, weenen, en gelukkig zijn!
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Foto Annie Lagasse
Gij badt op eenen berg alleen, en... JESU, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden...
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Peilend naar Gezelles gemoed
Brandt los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brandt los van kot en ketens, nu
de weenende ooge ontblind;
brandt los, mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint!
(KI. 501, 1860)1

Waar Gezelle in de gewone omgang veeleer een gesloten natuur was, daar heeft hij
met des te meer openheid de ragfijne nuances van zijn complex psychisch leven
vertolkt in zijn lyriek. De eenheid van mens en dichter heeft van zijn poëzie een
ontroerend rijk psychografisch arsenaal gemaakt. In de dichterlijke uitspraak viel de
rem van zijn timiditeit, die zichzelf met een zekere ongenaakbaarheid beschermen
wou, volkomen weg; dan beleed hij wat hij anders angstvallig in zich besloten hield.
Zelden heeft Gezelle zich buiten zijn lyriek over zichzelf uitgelaten, maar wat hij
ons in zijn verzen blootlegt is niet minder waarachtig, integendeel zelfs, dan een
levensbiecht. Van die levensechtheid in zijn werk was hij zich volkomen bewust;
herlees b.v. Oneigene: ‘...'t is al zoo van buiten, 't is / al zoo van bin': / 't ligt alles
daar bloot op mijn' handen!’ (GGG. 375, 1877?)
Wie nu vooral die gedichten bij elkaar brengt die helemaal uit de sfeer van het
eigen subject zijn geboren, constateert dat Gezelle een uitgesproken gevoelsmens
was, iemand die overwegend affectief reageerde. Juist die gevoeligheid, dikwijls
overgevoeligheid, maakte van hem een erg kwetsbaar object in de ongenadige struggle
for life. Talrijk zijn dan ook de passages waarin hij het beeld oproept van elkaar als
honden bevechtende mensen; de gevoelige mens is er steeds het slachtoffer en trekt
zich dan ook meer en meer terug in veilige eenzaamheid; dat vinden we reeds in
Kwaweerdicht (1846-'47, 6e strofe). Maar het keert als een constante in Gezelles
thematiek weer; ik verwijs naar Ach Hemellawerke 1859; Gij badt op eenen berg
1859?; De Slekke 1881; Zoo hond en kat 1871-1892; o Heere, maakt mijn herte sterk
1885-'92?; o Brooze levendheid 1892; Oorloge 1895; Ik ga 1896.
Iemand die het leven, de conflicten en spanningen ervan op die wijze ervaart, heeft
het moeilijk om er zich thuis en gelukkig te voelen; dan leeft men bekneld en geremd.
Gezelle voelde zich meer dan eens in een hoek gedreven, zonder dat hij nog wist hoe
zich te weren. Die ervaring van weerloosheid, kwetsbaarheid dwong hem tot
zelfbeschermende teruggetrokkenheid, net als een ‘broze’ slekke zich inmetselt in
haar kave- en vensterloos gebouw.
Ik geloof dat zulke levensoriëntatie Gezelles reeds aangeboren wezensweemoed
heeft doen culmineren in een intens verlangen naar vrijheid, naar loskomen uit kot,
ketens, gevangenis, enz., allemaal motieven die we voortdurend in allerlei variaties
en situaties in zijn werk zien opduiken. Reeds in zijn vroegste probeersels komt er
een variante voor, nl. in De dichter in de gevangenis (Dundr. dl. III. 577, 1848?).
Natuurlijk wil ik er nog geen autopsychologische betekenis aan hechten, maar
combinaties als ‘dees kerker van verdriet’, ‘de barrelen van mijn kot’ zal de dichter
in vele verwante schakeringen tot vertolkers van zijn gemoed maken. En ook hier
reeds die ontembare drang naar ‘vrij’ zijn en de voorstelling van de ‘wiekskes’ van
de vogel als instrumenten van onbelemmerde vlucht en beweging. Drang naar
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bevrijding! Met speciale aandacht voor zulke motieven heb ik het werk van deze
dichter herlezen; mijn lijst aantekeningen groeide zienderogen. Ik vind het daarom
alleszins belangrijk genoeg er eens systematisch op in te gaan om ons inzicht in
Gezelles psychisme meer te nuanceren. Maar laat ik er allereerst op wijzen dat de
vrijheidsdrift en vooral het besef van eigen belemmerdheid de romantische Gezelle
ertoe drijft die heerlijke verlossende expansieve kracht te loven in al het
immanent-spontane dat hem omringt. Vrij zijn - bij hem zo organisch vergroeid met
‘vrank en vroo’ - is een levensvoorwaarde voor de natuur, het volk, de taal, zelfs de
levenloze dingen, en bovenal ook voor de dichtkunst. Dit wil ik eerst illustreren,
alvorens het zuiver psychologisch te behandelen, ervoor waarschuwend dat men die
meer objectieve beschouwing niet los mag zien van de meer subjectieve. Immers,
wanneer Gezelle door de vrijheidsdrift in de objectieve dingen om hem heen keer
op keer getroffen wordt, dan vindt dit zijn verklaring in de structuur van zijn eigen
wezen; wat hij in zich ervaart, weet hij ook in de natuur aanwezig. Niet dat de natuur
in zijn poëzie slechts symbool of klankbord zou zijn voor het eigen gemoed; maar
er is wel een gevoelig afgestemd zijn op elkaar, een psychisch parallellisme tussen
Gezelle en de dingen, waarvan hij zich bewust is en waardoor hij zich zo innig, zo
lijfelijk soms, met de natuur verwant weet dat we van natuursympathie in de letterlijke
zin van het woord mogen spreken. Deze lotsverbondenheid manifesteert zich ook in
vrijheidsdrift en gebondenheidsgevoel.
De onvrijheid maakt de natuur lelijk en vuil. Wordt de Mandel gekanaliseerd, dan
degradeert ze tot ‘slave van den handel’, tot een ‘slavenbeek’ (D. 20-22, 1848), zoals
later de Berdzagers (R. 452, 1896) de eikeboom ‘zijn schoonheid af en boeien aan’
doen. De Leeuwerke (D. 86, 1857) is ook bij Gezelle het klassieke symbool van vrije
hemelvlucht; een kevie is een dodende kerker (zie o.a. Hangt nen truisch GGG. 435,
1866-'78; O Leeksken licht T. 76, 1893; Hemellawerke T. 118, 1890?; Gevolgd door
de leeuwerke LV. 804, 1898-'99). In Vlucht maar, vogels (T. 69, 1880? waarschuwt
hij de ‘vogels vrij’ voor de mens, en in o Brooze levendheid (T. 161, 1892) ziet hij
treurig het vlindertje ‘gevangen en doorstekt, ellendiglijk bederven, /
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De Zaaidhede (slot), 1895 - Uit Rijmsnoer.

in eene vlinderkooi’, wat hem in 1855 toch niet belette in de Boodschap van de vogels
(D. 28) die hemelbewoners te verzoeken zich te laten doden en opvullen; maar daar
stelde hij het zo voor dat ze ‘uit 't gevang der wereld / nog aan 't leven vastgespereld
/ en gevangen...’ zouden verlost worden en opgenomen in de eeuwigheid van het
vogelparadijs. De winter betekent ook voor de natuur een gevangenis, lente en zomer
maken los en vrij; is de winter een graf, de lente is de opstanding. De vogels kunnen
zich benijdenswaardig losmaken van de aarde en haar ellende, zoals b.v. in Geklauterd
langs nen terruwstaal (T. 143, 1890?); mocht ook hij ‘gekerkerd en gebrand’ en ‘al
te vast geveterd’, ‘vlerkeloos, aan 's werelds wiel geboeid’ gelijk een zwaluw eens
de ‘hooge en vrije velden’ indrijven! (Neen, vogelloos T. 132, 1893). Zo houdt ook
het bietje van zijn vrijheid (De Kobbe LER. 648, 1881). De boom aardt slechts
‘ongekunstenaard’ (Schoonheid R. 469, 1896) of niet ‘gekapt, gekandelaard’ (Laat
worden R. 486, 1896), geprangd in ‘ijzervaste banden’ (Hebt meêlijen LV. 646,
1897). In de weiden lopen de koeien ‘versch uit hunne slieten / en vaste veters, / nu
op vrije voeten...’ (In 't riet LV. 694, 1898). Het vlas ‘ketenvast / en aan den wal
gefijkt’ verzucht om verlossing (Jordane van mijn hert T. 235, 1882). Ook in de
levenloze dingen herkent hij
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symbolen van vrijheid. Het Stoomgevaarte (D. 131, 1858?) ‘wringt zijn banden,
breekt de boeien...’; ‘de vrije klok’ (Weerom GGG. 470, 1859-'62) helmt ‘in klanken
onbedwongen’ (De zang der bruiloft GGG. 390, 1859).
Zo eist Gezelle ongehinderde mogelijkheid voor de immanente groeikracht van
de natuur. Met evenveel klem komt hij op voor onafhankelijke volkskracht, voor
‘vlaemsche eigenzelfheid’ (Br. 143 Jub. uitg., 1864) in zeden en taal. Geen slavernij
voor Het Vlaamsche Woord, ‘Gods vrije gave’ (D. 82, 1858?); ‘Wie kort het Volk
zijn' vrije vleugelen?’ (LV. 617, 1893). De taal van een volk is ‘'t vrijste’ (Wie zijt
gij Kl. 519, 1878?). In nationalistische gedichten, die het Vlaamse land, een gewest
of een stad verheerlijken, is het begrip vrijheid de alfa en de omega (zie o.m.
Harlebeke 1859, Houthulst 1879, Groeningeveld 1894). Wie zijn volksverbondenheid
vergeet, is ‘den slavenband weerdig’ (Vergeet gij ooit LV. 771, 1866?). In deze trant
zijn er voorbeelden te kust en te keur.
Het is begrijpelijk dat een hartstochtelijk bewonderaar van al wat naar vrijheid streeft,
maar die zelf dagelijks door zijn gebondenheid en beperktheid gekweld wordt, snakt
naar verlossende, blijheid schenkende uitstorting in zijn kunst. Nergens, tenzij in
zijn metafysische opvlucht, voelde hij zich zo bewust vrij, zo zelfzeker autonoom
als in zijn dichterschap. Kategoriek weigert hij hier elk mensgemoei (zie bv. En durft
gij mij GGG. 400, 1877). De Dichtergeest verlost hem uit banden (GGG. 374, 1877).
Die ongedwongenheid is voor zijn kunst een conditio sine qua non (Mocht ik nooit
KI. 519, 1860-'61?); daar vallen alle boeien weg, het gemoed ontsnapt, de
‘voluitspreekbaarheid’ bevrijdt hem en 't blij zijn straalt open in zijn hart (Ik jeune
mij daarin KI. 494, 1858?). Een boeiend document in verband hiermee is Een dreupel
poesij (GGG. 462, 1859): evenals de gevangen vogel, de vis, de vlieg blij zijn om
de herwonnen vrijheid, zo geniet de ziel die zich ‘moe en mat’ vrijmaakt in een
‘dreupelken poësij’; en 't is opvallend hoe dikwijls hij daarbij het beeld van de ‘vlerk’
gebruikt, het instrument der vrije beweging, de vlerken van de dichterengel. De
bedrukte mens tracht ernaar ‘zijn stem den vrijen toom te geven’ (Wij warender
vereend, T. 199, 1882); dichten ‘ontlast van den drang der ziele’ (Br. Jub. uitg. 5,
1858) schrijft hij aan Van Oye. Heel Gezelles lyriek is daarvan een aangrijpende
illustratie: daarin vibreren vrank en vrij de gemoedsbewegingen die in de gewone
omgang achter een beveiligende zwijgzaamheid, soms distantiërende norsheid
verdoken bleven. Slechts de dichterengel kon dit hart tot ongedwongen overgave
noden.
Waar Gezelle dan ongehinderd uiting geeft aan de roerselen van het eigen hart,
daar weerklinkt zo dikwijls de kreet naar ongebondenheid, naar bevrijding uit ketenen
van weemoed, uit de banden van de menselijke zwakheid, uit de kerker van de stof,
uit de gevangenis der aardse bannelingschap; een hartstochtelijke ruk aan de tralies,
een de profundis om eindelijk eens te mogen genieten wat hij in dit ‘leventjen’ (Mortis
Imago R. 556, 1894) zo pijnlijk heeft gemist: vrij, vrank, vro, los, veilig en wel te
zijn in nooit eindigende, onvergankelijke, onverwelkbare, nooit verduisterende, nooit
verkillende vreugde! Dit dissolvithema heeft een tweevoudig aspect: aan de ene kant
is het een verlangen naar bevrijd zijn van tijdelijke gemoedsonstandvastigheid,
lichamelijke hinder, zwaarmoedigheid, bedruktheid, nerveuze gespannenheid,
beklemmende vrees voor aftakeling en dood; aan de andere kant en meestal

Vlaanderen. Jaargang 15

tegelijkertijd een afgrondelijk heimwee naar Gods Vaderland, naar eeuwige verlossing
uit zonde en stof, uit aardse bannelingschap.
Zo wordt het ‘wegen van de pijn’ verzacht door de verlossende traan (K. 186 en
195, 1858). Pijn en verdriet zijn kluisters, ‘kot en ketens’ voor de ‘gevlerkte vlucht’
van het naar blijdschap hongerende hart (zie motto). Blijdschap betekent bij Gezelle
impliciet ontspanning, bevrijding; 't zijn begrippen die niet te scheiden zijn; vandaar
zo dikwijls in zijn verzen de dubbelvormen: vrij en vro, vrij en blij, los en vrij, vrij
en veilig, vrij en vrank, ‘ontvrijdomd en ontvroolijkt’ (dit laatste in Miseremini R.
593, 1897). Herfst, winter, duisternis, mist en nevel, verwelking sluiten de gevoelige
mens op in een kerker van verdriet (b.v. 't Is weêrom winter T. 271, 1882?), in een
graf (b.v. Tenden R. 364, 1896); dan ligt het verlangen ‘geveterd en gevangen’
(Weldadig zonneweêr R. 384, 1893?); dan zit de mens bij ‘'t vier gevangen’ en vreest:
‘Zal 't dan nooit meer, / moegeknezen, / vrij, mijn hert, van / kommer zijn?’; daarom
smeekt hij in hetzelfde gedicht:
Zonnekrachten,
brandt en bluistert,
breekt de ketenen,
schendt het graf,
daar ik zitte en,
weggeduisterd,
wachte, och arme, uw'
stralen af!
(Rechte neêrwaards T. 125, 1891)

Niet altijd echter wordt het knellende ongemak van buiten uit gewekt. Er groeit ook
neerdrukkende zorg, beklemmende ongedurigheid, wegende weemoed in de bodem
van het eigen hart dat van nature naar de schaduw neigt. Dikwijls heeft Gezelle het
over zijn ‘zware weemoedsketenen’ (b.v. Uit de diepten LV. 708, 1899); vooral in
de laatste ± 10 jaren van zijn leven komt dit beeld constant te voorschijn. Hoe meer
de last der jaren, het gevoel van zwakte, het gemis aan weerstand, de lichamelijke
aftakeling toenemen, hoe sterker het besef van pijnigende ge-
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Andere XXXIII Kleengedichten.

bondenheid, beperkende stoffelijkheid. Luider klinkt de kreet om ontbonden te
worden, bevrijd van de keten waaraan de mens zich ‘in 't donker kot vernibbelt’ (Dat
wilde ik weten R. 540, 1897). Het lijf zelf wordt de ziel een kluister, een kerker:
o Banden, al te fel, o kerker, veel te zwaar;
o lichaam, slavernij des levens, op der aarden,
hoe lang nog moet ik, geest, in uwen dwang ontaarden?
(o Menigvuldigheid T. 308, 1882?)

De ziel ligt vast in ‘des lichaams levend graf’ (Heere, ontferm U, T. 316, 1888-89?)
dat de opvlucht verhindert. De stof maakt tot slaaf, de onvolmaaktheid of de zonde
‘onvrij’; zij zijn de ‘wereldstrik’ (God is onuitspreeklijk goed LV. 729, 1869?)2 die
bindt aan ‘swerelds dienstbaarheden’ (K. 256, 1881) en van de mens een ‘pelgrim’
maakt die ‘werken en slaven moet’ (K. 258, 1882). Om die reden ook noemt hij de
zondeloze Maria de ‘Vrije Vrouwe’ (Maria R. 336, 1896).
Alleen de dood kan ons ‘vrijen’ (Duik. 824, 1898); zolang we leven blijven we
‘bannelingen’3 met het ‘herte in druk’ en ‘slavens moe’ (K. 282, 1885), verwijderd
van ‘'t vrije Vaderland’ (Neen, vogelloos T. 132, 1839). Het is haast onbegonnen
werk de veelvuldige variaties op dit thema in de laatste verzen van Gezelle allemaal
te citeren; het cupio dissolvi obsedeert hem ononderbroken; het zal een der hijgendste
uitingen vinden in Ego Flos (LV. 699, 1898).
Ik heb door deze tocht doorheen Gezelles vrijheidsthematiek aandacht willen
vragen voor een der meest typerende verzuchtingen van zijn aan sterke
gevoelsspanningen onderhevig gemoed. Voortdurend heen en weer geslingerd tussen
twee polen, snakkend naar rust maar meestal zeer ongedurig, verlangend naar licht
en warmte maar nog meer klagend over duisternis en kilte, genietend van bloei en
groen maar lijdend onder verwelking en ondergang, gelukkig bij goede vrienden
maar vaak gekweld en gekwetst, vol heimwee naar Gods vaderland maar aan de
aarde gekluisterd, voelde deze mens zich met het gewicht van de weemoed beladen,
een oud zeer dat hem nooit heeft verlaten. Tot bevrijdende rust, ontspannende
harmonie kwam het zelden, dat heeft hij als een pijnlijk gemis ervaren (lees b.v. Op
Krukken R. 572, 1897 en Tusschen de twee R. 352, 1897) als een teken van fysische
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en psychische onmacht, van een niet-anders kunnen, van gebonden, gevangen,
geketend, verbannen zijn. Vandaar die nooit aflatende Sehnsucht naar de veilige,
vranke, verblijdende, verlossende vrijheid.
Lic. J. Van Dyck
(Edegem)
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De Leie in Gezelles Kortrijkse tijd.
Jordane van mijn hert en aderslag mijns levens, o Leye, o vlaamsche vloed, lijk Vlanderen, onbekend...
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Ze hebben hier hem nêrgeleid, in de aarde der gestorvenen...

Eindnoten:
1 Ik verwijs telkens naar de dundrukuitgave.
2 onzekere attributie.
3 komt zo dikwijls voor dat ik er niet speciaal naar verwijs.
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Guido Gezelle en zijn taal
Soldaten... het buskruit gelaten de Dichteren het woord! (G.G. 1877)
Algemeen wordt Gezelle erkend als een geniale taalartiest. Naar veler gevoelen is
zijn poëzie bovendien niet af te scheiden van zijn taalbeheersing: taalmacht omwille
van zijn poëzie, poëzie door middel van de taalmaterie. Uiteraard hangen taal en
poëzie samen. Maar hetgeen Gezelle dan zou onderscheiden van de andere dichters
- daarom in poeticis niet zijn minderen - ware dat hij (hij alleen zeggen de stoutsten)
bij de dichterlijke creativiteit, helder bewust en doorzettend gewild, de taalsubstantie
als poëtische factor, d.i. mede-maker, heeft verwerkt. Bouder nog luidt de bewering
dat Gezelle hierin énig is in de literatuur en hierdoor als taalartiest allen zou
overtreffen. Deze beweringen bevatten voor mij onoplosbare vraagstukken. Hetgeen
wij zullen pogen is een voorlopige - veeleer psychologische - synthese te ontwerpen
aangaande Gezelles taalactiviteit. Tegelijk worden enkele bestanddelen uit genoemde
vraagstukken aangeraakt, hetgeen misschien de oplossing ervan naderbij brengt.
We onderscheiden vier verschillende psychologische aspecten van Gezelles
taal-dichterlijke activiteit, nl. het ervarings-, het beschrijvings-, het beschermingsen het verwerkingsaspect. We zouden deze aspecten, dewijl geestesverrichtingen,
acten kunnen noemen. Maar omdat deze acten vaak een incidenteel karakter vertonen,
noemen we ze bij voorkeur momenten. Toch beduiden deze meer eigenschap dan
tijdsduur: ze waren immers levenslang aanwezig en werkzaam. Het waren aangeboren
en verworven gesteltenissen die vier verschillende geestesacten vertegenwoordigen,
met name vernemen, onderzoeken, verdedigend koesteren en gebruiken. Ook waren
ze meestal gezamenlijk werkzaam, als een eenheids-habitus (een innerlijke habitus
dan), binnen welke eenheid verschuivingen plaatsvonden naargelang van de
mens-dichterlijke situatie. Hieruit volgt dat onze systematisatie niet als chronologisch
mag opgevat, ofschoon b.v. het ervaringsmoment logischerwijze de verwerking
voorafgaat. Onze systematisatie wil vooral de eenheid van de taalmens Gezelle niet
in de verdrukking brengen. We weten bovendien dat onze puntsgewijze behandeling
het geheel van Gezelles fenomenale taalactiviteit niet opvangt noch het mysterie van
zijn taalgenie ontraadselt. Ons opstel wil enkele kenmerken onderzoeken, zonder
vooral zijn poëzie nadeel te berokkenen. Het naderhand herlezen van zijn gedichten
zal ons van alle naargeestige gevolgen die misschien voortvloeien uit dergelijk
onderzoek bevrijden en tegelijk de bijzondere eigenaardigheden van deze taaldichter
Guido Gezelle opnieuw laten ontdekken1.

Het ervaringsmoment
In de huiskring van Pier Jan Gezelle-de Vriese werd onvermengd dialect gesproken:
het luide Heuls en het lichte Wingens door elkaar, maar in hoofdzaak het Heuls. Pier
Jan was één van die begenadigde ééntalige volksmensen die zijn gewesttaal
welluidend, trefzeker in ongeremde woordenvloed, vol bedenkingen, plastisch en
kleurig kon gebruiken. Hij had de zin voor een snaaks rijmpje. Zijn ex-libris anno
1818 sloot met het komische: ‘dat dezen boek konde spreken, gy en zoudt hem in
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uwen zak niet steken, hy zoude zeggen Hoe, hoe, hoe, ik behoore aen u niet toe’.
Naar verluidt erfde hij rijmlust en spraakvaardigheid van zijn moeder Anne Meurisse,
wier ‘benedictie over den disch’ ons door Guido werd overgeleverd. Ze was een
levensvaardige, radgetongde volksvrouw, door de Franse Revolutie van welstand
naar betrekkelijke armoede gebracht. Haar man had ze in de gevangenis, haar oudste
zoon op het slagveld verloren. Vandaar ook Pier Jans wrevel tegen al wat Frans en
Frankrijk was. Trots - of was het de gekrenkte eergierigheid van de vos bij de groene
druiven? - noemde hij zichzelf Pier Jan die geen Frans en kan. In de huiskring was
het vreemde ongewenst. ‘De vreemde taal zij als een slave, gedienstig waar 't een
slaaf behoort’.
De jonge Gezelle, eersteling van de ongeveer veertigjarige vader, is overstelpt
geworden met Vaders taal. Hij moet geluisterd hebben, met verbazing, naar zoveel
welbespraaktheid en wijsheid. Zijn moeder was veeleer zwijgzaam en bij Vader ‘een
schaduw’. Toch is van haar in Guido's oren een verhaal blijven hangen, met name
Mette Moeie. Dr. van Sint Jan heeft er de Wingense elementen van bloot gelegd. En
de Brugse straat, met de praat- en zanglustige kinderen, zal bij de eerste ervaringen
de fonetische doorslag hebben gegeven.
We vinden de eerste afspiegelingen van die huistaal in Guido's vroegste brieven
aan zijn Ouders (Caesar Gezelles biografie bevat heelwat specimina). Duidelijker,
ofschoon reeds met andere bestanddelen doormengd, staan de produkten van deze
huis- en straattaalwaarneming te lezen in 't Jaer 30 (1864 vlg.): enigermate gekuist
maar gaaf en onverminkt dialect. Wil mijn lezer een staaltje van Pier Jan zijn taal?
‘Weet-je nog hoe dat het Pier-Jan aan boord lei, die geen fransch en kan, by den
Zelverberg te Rousselaere, als geheel zyn land vol pemen zat? Hy zaeider rugge in,
en hy vette wel toe, en de rugge kwam op, en de pemen kwamen ook op, en de rugge
viel zoo zwaer dat hy hem op zyn zate zette, van zwaerten, en hy zat de pemen dood’.
Een taal om een Walschap te doen grinniken van afgunst en genoegen! Het zou hier
de plaats zijn om te bloemlezen uit Pier Jans brieven en artikelen. Onbeholpen
misschien maar gaaf natuur-Nederlands, gaaf Westvlaams. ‘O Vaderland, gij zijt
noch fransch, noch duitsch, gij zijt niet hollandsch, neen, maar vader- en moederland’.
Waren Pier Jans reacties uitgesproken anti-Frans, die van zoonlief waren én anti-Frans
(o.m. een geestbederver ‘waarmee ze onze mage vol gestopt hebben’) én
anti-Hollands.
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‘Ik hebbe die tale leeren haten’, schrijft hij in 1874. Maar de lezer mag de term haten
niet in zijn volle scherpte opvatten: Gezelle had heftige gevoelsreacties. Maar hoogst
belangrijk is dat hij hierbij het eerste-geboorterecht van en de vergelijkingsbasis met
Vaders Heuls en Moeders Wingens gelden doet.
Was Vader zijn eerste onderwijzer in de ‘voorouderlijke tale’, het volk in het
algemeen en het (oude) boek waren het niet minder. Bij beiden heeft Gezelle de
levende, niet de ‘boekentaal’ (ook niet in het boek) opgespoord. Het lijkt paradoxaal.
Maar een boeiend vraagstuk is het wel: wàt precies heeft Gezelle in de geschreven
bronnen als overeenstemmend met het levende-taaleigen aangezien? Mijn mening
gaat de richting van de kleuterjaren uit: hetgeen strookte met kleur en wending en
klank van de huistaal, waarvan Pier Jan de grondslag legde.
Vroegtijdig was Gezelle een ‘zanter’, een verzamelaar van woorden, vers van de
lippen ‘des volks’. ‘Oud porselein’ dat hij al te Roeselare op de kop tikte, dat hij
bijeenbracht voor De Bo's Idioticon. Deze noemt Gezelles lijsten de voornaamste
die hij kreeg. Gezelle lag altijd op vinkenslag en herinnert zich levendig én zegslieden
én ‘hoorplaats’. We zien het in 't Jaer 30. Geregeld vernoemt hij ze: ‘Feinten, zeggen
ze te Gent’. Van Brugse kokinnen zowel als kwajongens had hij woorden opgevangen.
Wanneer hij in 1867 te Leuven Prof. J. David moet inlichten over 't woord mezie
(mug), komt hem de Diksmuidse vorm te binnen. In 1881 brengt hij een woord dat
hij twintig jaar vroeger te Adinkerke had vernomen, weer te berde.
En aan het oude boek legde hij zijn oor te luisteren. Zijn ‘woordentas’ kwam eruit
te voorschijn, waarover verder. Neef Caesar beschrijft ons zijn oude heeroom (in
dezen altijd ‘oud’ geweest) ‘traag en genietend lezend in oude boeken, oude
Vlaamsche het meest’. Traag ter ontdekking, genietend bij 't vernemen, jawel; het
verloop is duidelijk genoeg: Gezelle heeft de taal ervaren, ja ondergaan, als een
eeuwenoud levend ontzaglijk groot wezen, ‘als een natuurlijk organisme met
immanente ontwikkelingswetten’ dat hij door aandachtig onderzoek,
zwelgendbestuderend heeft willen overmeesteren.

Het beschrijvingsmoment
De selfmade taalstudent Guido Gezelle is eerst als leraar te Roeselare aan zijn trekken
gekomen. We vergeten dikwijls zijn humaniora-studies te vernoemen, ofschoon die
ongetwijfeld mede-beslissend zijn geweest inzake zijn taalfeeling, zijn neiging tot
rationeel waarnemen, tot systematisch onderzoek.
De leraar werd opnieuw leerling. Van J. Grimm, F. Bopp, F. Diez ditmaal.
Vermoedelijk bezat zijn Rumbeekse bibliofiele vriend Angillis wat het Kleinseminarie
ontbeerde. Hij werd een vooruitstrevend romantisch taalleraar. ‘“Grondig inzicht in
de vergelijkende taalkunde en de schitterschijn der intuities eener speelsche phantasie
vermochten bij Gezelle gepaard te gaan’, schrijft Baur.
Zijn didactische handgreep was taalvergelijking, tot in ver doorgedreven vormen.
We weten dat hij nog in 1883-84, voor zijn leergang Engels te Kortrijk, het Engels
onderrichtte in vergelijking met het Deens. Zijn taalpedagogiek ging de actieve kant
uit. ‘Aktivistisch’ noemt ze Baur, d.w.z. aansporend tot taalactiviteit: spreken en
(vooral, toen!) lezen en schrijven; bedacht op het bijbrengen van inzicht, volgens de
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nieuwste theorieën. De schaarse bewaarde lessen over taal zijn grondig nieuw voor
hun tijd, product van ijverig onderzoek, bevattelijk helder als betoog. Typisch
romantisch van inhoud tevens: ‘'t Geen wy onderzoeken willen is 't edelste dat God
den mensch heeft gegeven - dat waermede hy zoo verre afstaet van de andere dieren
te weten het spraekvermogen...’.
Hoe beschrijft, onderzoekt de leerling-leraar later zijn taal? In het maandblad
Loquela (1881-1895) zal hij ten overvloede zichzelf worden. Maar tussendoor - in
't Jaer 30 of Rond den Heerd - hadden we al talloze voorproeven gekregen. Hij schrijft,
december 1864, in 't Jaer 30 b.v. over ‘de oude oude rymende ondervindingsregels
van hofen landsbouw’ (alweer iets uit Vaders taalschat!); ‘Plant me da 'k zie / 'k zal
dragen lyk drie, zegt de boone, in een allerschoonste en allerwaarachtigste vers, dat
twee keers rymt, met stafrym: dra en dry, en met slagrym: zie en drie’. Bewonderend,
met kennis van prosodische knepen, als vakman.
Een alzijdig vakmanschap zal hij bereiken in 't meer genoemde Loquela. Men kan
twisten over de ‘wetenschappelijke’ waarde ervan. Baur heeft er reeds een eerste
synthese over beproefd; Van Sint-Jan (in Het Westvlaamsch van G.G.) wijdt er een
halve alinea aan; B. Kemp acht Loquela essentieel voor Gezelles taalpoëtische
ontwikkelingsgang. Van een definitief oordeel moeten wij ons wel onthouden. Voor
mij is Loquela de synthese van Gezelles taalleraarschap. Het meten met hedendaagse
normen is regelrecht onrecht begaan.
Hoe gaat Gezelle in Loquela te werk? Hij noteert het zgn. ongeboekte woord,
vermeldt de hoorplaatsen na verklaring in zinnen, verwijst naar geboektheid en
auteurs die het woord toch gebruikten, weidt uit - op taalvergelijkende grondslag over fenomenen die met het lemma verband houden. Voor liefhebbers verwijs ik
naar hermen (Loquela IX (1889), blz. 43-47) en, inzake artikelen van meer polemische
aard, naar het woord daveren, waarin hij het aan de stok heeft met J.E. Ter Gouw
uit Hilversum (Loq. II (1883), blz. 75-79).
Uit deze voorbeelden blijkt hoezeer Gezelles ‘wonderend wezen’ naar de ruimste
kennis zocht. Hier rijst, tot slot, de vraag naar zijn bronnen!
De meer geciteerde neef Caesar schrijft: ‘de eenige up
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to date boeken die hij bezat waren boeken over Germaansche folklore en filologie’.
Maar ook oude standaard- en naslagwerken bezat hij in ruime mate. Zijn
woordenboekbibliotheek telde zowat zevenentwintig titels over zes eeuwen taalkennis
(hierover Loq. III (1883) blz. 50-51, of het Wrdb. Loq. bl. 618, telkens s.v.
bleevelingen). De lijst loopt van Gilliodts Glossaire flamand-latin du XIIIe siècle,
over Theutonista 1475 tot de werken van Verwijs en Verdam. Al even indrukwekkend
zijn de titels, de pagina's van de boeken die hij las en waaruit hij excerpteerde voor
zijn Wetensweerdigheden in Loquela. In de eerste twintig b.v. van jrg. VII, vanaf
Bamesse 1886, citeert hij uit Otfrid, Krist het oudste aller hoogduitsche berijmde
gedichten (anno 872), uitg. 1831, bl. 4-5; uit D.F. Dutoit, Geskiedenis van die
Afrikaanse taalbeweging ver vriend en vyand, Paarl, 1880, bl. 68-69; uit Jacob
Grimm, Deutsche Grammatik, 1870, II, bl. 755; uit E. Epkema, Het woordenboek
op de gedichten van Gijsbert Japicx, Leeuwarden, 1824, inleiding V; enz.
Inderdaad lukraak is hij in genendele arbeidzaam geweest. Misschien is het van
minder belang of hij raak oordeelde. Het belangrijkste is dat hij in (vooral de eerste
zes jaargangen van) Loquela zijn eigen taalpsyche projecteerde: een vrouwelijk
gemoed dat, verliefd op het taalwezen, genoot van zijn ‘taalbetrachtende arbeid’,
nogal onkritisch langs psychologische wegen intuïtieve semantiek bedreef, in
vertederde bewondering àlles tot argument omzette, hetgeen, eenmaal samengevoegd,
voor hem gold als een deugdelijk arsenaal voor zijn taalschut.

Het beschermingsmoment
Eens, in een redevoering, zei Gezelle: ‘Van jongsaf ben ik bezeten en gedreven
geweest van zoo nabij mogelijk, niet den keizer, niet den koning, met allen eerbied
zij 't gezeid, maar om het volk en om den Vlaming te zien, om den Vlaming weerd
te worden’.
Hier treedt stellig een meer mannelijke karaktertrek naar voren: ‘den Vlaming
zien, den Vlaming weerdig worden’! Het is veroveren, verdedigen van wat eigen is
en waardevol. Er zit een dubbele betrachting aan vast: weerbaar beschutten, koesterend
bewaren. Vooral het eerste is des mans.
Voor het bestaansrecht en de bestaansmogelijkheden van zijn taal is Gezelle bij
wijlen een grimmige (bek)vechter geweest, is hij luidruchtig in het veld getreden:
‘Het bloed des volks roept: Vlaamsch! en gij g' en hoort het niet’; ‘Mijn Vlandren
spreekt een eigen taal’; ‘Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan, 't en zal!’. Nu zijn
zijn verzen hierover niet zo talrijk, maar ze werden zo vaak geciteerd dat ze een
andere indruk wekken. Door hun kernachtige verbetenheid hebben ze felle weerklank
gevonden. Eén vechtlustig, vrij onbekend vers, wil ik aanhalen:
‘Spreekt mijne taal die mij
mijn eigen bloed komt vragen;
spreekt mijne taal, die zegt:
“Gij zult de wapens dragen!”
Spreekt mijne taal, die wilt
dat ik uw broeder heet
en, naast u, in den ploeg

Vlaanderen. Jaargang 15

van 't land gespannen, zweet!’ (17-10-97)

Voor het taaleigen, voor de handhaving van de taalzuiverheid, ja in overdreven
purisme, is hij bestendig in 't verweer geweest. Het begon met zijn stout ‘Vlaamsch
spreken’ als student en leraar, college-reglementen ten spijt. Het vond een
beginselverklaring, contra het Frans als taalbederver bij de aanvang van Rond den
Heerd. Het werd zijn Wisselbank (uitwisselen van bastaardwoorden voor
taaleigen-woorden) in de eerste vier jaargangen van Loquela; zijn omvangrijke
Schuimwoordenlijsten, eerst anno 1930 door A. Viaene in Biekorf aan 't licht gebracht;
de reeks van zowat 1.100 Verdietschingen door J. Craeynest(?) uit de artikelen van
Loquela bijeengegaard en aan het Loquela-Wrdboek toegevoegd. Laten we niet te
hoog de neus ophalen voor dergelijk werk. Onze hedendaagse taalzuiveraars (wier
arbeid wij waarderen), het A.N.Z. (Alg. Ned. Verbond) met zijn Taalzuivering (12e
druk, 1944), incluis, verrichten in wezen hetzelfde.
Maar in het koesterend bewaren was Gezelle, zo mogelijk, nog bedrijviger. ‘Heeft
men eenigen eerbied voor Gods rijke en blijde gave, onze moederlijke en vaderlijke
landtale, dat men ze leere en zoeke en vinde...’. Ten dienste van zijn gedroomd
‘Westvlaemsch taelkundig woordenboek’ (zijn bijdrage aan De Bo's Idioticon werd
boven vernoemd) publiceerde hij (verklarende) lijsten in Dichtoefeningen, Hiawatha,
Rijmsnoer. Hij plande anno 1860 ongeveer wat - ten dele - in Loquela tot stand
kwam, onder de titel ‘Dichterlyk Westvlaenderen’ waarin hij de levende
taalvaardigheid zou bundelen. In al zijn tijdschriften heeft hij doorlopend oproepen
tot verzamelen gericht! ‘Leeren, oprapen, vergaderen’, luidt het in zijn briefwisseling.
In Anna Bijns (een ontworpen damesblad) zou de taalrubriek niet ontbreken: ‘om 't
Vlaamsch weerom eenen mond te verleenen en wie weet heringang in de vrouwelijke
moederlijke herten van Vlaanderen’. Wat hij bezat gaf hij kwistig uit in Rond den
Heerd, tot in het ‘Taalveisterke’ van de Gazette van Kortrijk toe. Wat hij gaandeweg
was gaan bezitten was enorm. Hij bracht bijeen gulzig als een bij, bekommerd als
een vader Noë in ‘zijnen korf’, in ‘zijn area salutis’ zijn befaamde ‘woordentas’ (=
woordenschelf): 100.000 ‘papierlingen’ zegt Caesar, tienduizenden zegt A. Viaene.
Bezorgd wegens mogelijk teloorgaan. ‘Als de zwalmens vergaren, 't is dat ze
vertrekken’ meende hij in dit verband. En hij verzamelde om niet te laten vertrekken,
onverpoosd, rusteloos, gierig en verliefd. Elk
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Offert par le Macaroni Soubry
E. CLAUS
La Drève ensoleillée
De zonnige Dreef
(Musée d'Art Moderne, Bruxelles - Museum voor Moderne Kunst, Brussel)
Aangeboden door de Macaroni Soubry
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IJsvogels
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(Musée des Beaux-Arts, Gand - Museum voor Schone Kunsten, Gent)
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woord ‘kostbaarder dan oude gesteenten’, dat na instinctmatige uitverkiezing zijn
kommer gaande maakte, omkoesterde hij als een moeder, beluisterde hij met oren
die zoemden van poëtiserende ontroering. Verdedigen was correlatie van bewaren,
zoeken van zoenen, beschermen van doen zingen.
De vondst minsslaags besluit (Loq. 1881, blz. 55) met acht versregels, waarbij
drie distichons, waarvan de laatste luidt: ‘Minszoekens onder 't gers, mijn hand / een
uitgevallen peerle vand’. Inderdaad ‘schoone woorden passende op nog schoondere
zaken’... Taalzorg werd poëzie. gesteenten verzen!

Het verwerkingsmoment
Mijn formulering van daareven is te ruim om juist te kunnen zijn. Zelfs taalonmacht
is Gezelle niet vreemd. Dat er raakpunten tussen zijn dichtwerk en zijn taalwoede
bestaan zullen we belichten. Maar dat zijn taalmacht identiek is met zijn dichtensmacht
gaat niet op.
De verwoording heeft hem last verkocht: ‘men doet ook niet al dat men wilt met
de woorden’ schrijft de zevenenzestigjarige, ofschoon toen op het hoogste peil van
zijn kunnen. Het woord, weergave van het denkbeeld, bleef in gebreken, ontsnapte
hem. De anecdote rondom piegkleedwiegkleed, handig door H. Verriest als retorisch
verhaaltje in elkaar geflanst, is boeiend naar de inhoud, maar tegen historisch
onderzoek niet bestand. De uiteindelijke formulering van zijn vers kostte hem zware
arbeid: ‘hercastijd, hergekleed, bedauwend met mijn tranen en besproeiend met mijn
zweet’. Men hoeft maar enkele varianten in de Jubileum-uitgave na te gaan. Het
negende vers b.v. van Meidag (1-5-95) zag er achtereenvolgens zo uit: ‘Beruwrijmd,
stond hij schoon / wit / mooi, / was hij schoon, wanneer’. Dat hij zich knap weet te
redden bij woordontstentenis (‘'k en vinde geen rijm op - eute -’ doet hij rijmen op
‘leute’) bewijst niet dat Gezelle nooit om een woord verlegen hoefde te zitten.
Anderzijds is het ingespannen zoeken naar de preciese weergave-met-woorden
meestal een zoeken naar de preciese denkbeeld-inhoud van het te bedichten gegeven.
Een enkele keer ook schept Gezelle dan, onder onze ogen, een nieuwvorming. B.v.
‘bontabeelt’ dat hij, bewust van zijn daad, tussen aanhalingstekens zet.
Tussen zijn poëzie en zijn taalkennis bestaan er raakpunten. Vanzelfsprekend. Ze
liggen bij elke schrijfkunst onlosmakelijk door elkaar verstrengeld. Niettemin stammen
ze uit totaal heterogene gebieden en is de schrijfkunst hun ontmoetingsveld. Bij
Gezelle heeft de taalmaterie beslist een voorname taak vervuld, doch de inwendige
drijfveren, aandrangen, inhouden van zijn dichtkunst vloeien uit andere bronnen dan
de taal voort. Uit de taalsubstantie heeft Gezelle vermoedelijk het uiterste gehaald
van wat er, klanksymbolisch, acoustisch, denkbeeldelijk enz. uit te halen is. En aan
de woordhoeveelheid heeft hij meer plaats ingeruimd dan strikt noodzakelijk voor
de poëzie, hoeveelheid die evenwel een poëtisch component werd. Maar dit is ook
alles.
Ofschoon er aanleiding kan bestaan tot andere overtuigingen. Er zijn de klassieke
voorbeelden van Allenthenen en O Vechter, waarvan de poëtische start een woord
of een stafrijmende beeldende spreuk is. Er zijn meer gevallen van dat soort. Evenwel
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zijn de zekere weinig in aantal. Het gedichtje Verlorenbroods is een
woordenboekartikel in versjes.
Voorts is er de vraag omtrent Gezelles poésie pure. Hierover meen ik zoëven de
hoofdzaak te hebben gezegd: de poëtische kracht van woord en taalritme heeft Gezelle
ten overvloede beoefend, maar (haast uitsluitend) binnen het perk van wat hij gewoon
klassieke poëzie zou hebben genoemd, nl. een verstandelijk vatbare mededeling.
Zijn taalmacht evenwel binnen zijn dichterlijke activiteit grensde aan het
grenzeloze. Hij was zich daarvan bewust toen hij b.v. zich voornam Mistrals Mireio
te vertalen: ‘En 'k betrouwe dat ik met mijn Vlaamsch, het Provençaalsch evenaren
en ja overtreffen zal’ (1889). Hij liet ons hiervan een staaltje na, waarbij de angst
ons om het hart klauwt: zo archaïserend is het en moeilijk. Ongeveer zoals zijn
meesterlijke maar ongenietbare studeerkamerbedenksels uit de Goddelijke
Beschouwingen. Taalmacht, die men niet bijbenen kon. Neef Caesar zei het hem. ‘'t
Is omdat ze van langst om min Vlaamsch kennen’ grauwde hij. Van die kant dus
onbewust.
Zoveel en zodanig had hij zijn oorspronkelijk Heuls-Wingens verwerkt dat zijn
taal moeilijk werd ondanks haar doorzichtelijke eenvoud.

Tot besluit: tweemaal een kern
Opmerkelijk genoeg heeft Gezelle zich nooit formeel zorgen gemaakt om zinsbouw
en structuren. Het losse woord of het zinrijk geheel (zegswijze enz.) was de
kristallisatiekern van zijn taalbetrachten.
Rondom die kern is hij, langs onontraadselbare wegen, bijna instinctief, zijn studie
en aandacht gaan inrichten: heeft hij zijn taalschat en kunsttaal gevormd, in opperste
‘kabelvaste vrijheid’. En die kern was een volkswoord: Gezelles moedertaal was
typisch genoeg zijn Vaders taal en had het Nederlands niet bestaan, hij had het
geschapen. Wat hij ervoer, bestudeerde, beschutte, verwerkte was uitsluitend ‘het
zijne’.
Karel de Busschere
(Pittem)
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Foto Annie Lagasse.
De musschen zijn aan 't wild gepiep, ofschoon de naakte boomen, droefgeestig, nog vol rein en slein,
vol lekend water, stroomen.
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Foto Albert Setola
De zonne boomt, het droogt dat 't sperkt, waarom gewacht tot morgen? Vandage nog, zoo 't God
belieft, den zwaren oest geborgen!
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Foto Filip Tas.
o Boomen, die uw vonnis wacht in Bamisbonte kleederdracht, om, dood en in den ban gedaan, geheel
den winter bloot te staan...
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En stille... zoo viel het toen, stille... niet en roerde of en leefder meer, om 't schrikken en om den
eerebied, en de komst van - den Heer!
Foto Gilbert Lambert.

Eindnoten:
1 Wat volgt is niet meer dan een overzichtelijke samenvatting. Wij hopen het volledig opstel
later, met verwijzingen, aantekeningen en uitvoerig bewijsmateriaal te kunnen publiceren. De
spelling van de zo spaarzame citaten bleef ongewijzigd.
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De expressionisten over Gezelle
Er zijn nu honderdvijftig jaar voorbijgegaan sedert de vestiging van het Koninkrijk
der Nederlanden; honderdvijftig jaar ook dat door een degelijker onderwijs van het
Nederlands in Vlaanderen de mogelijkheid tot een herleving van onze woordkunst
werd geschapen. Als wij de letterkundige geschiedenis van die anderhalve eeuw
overschouwen, zien wij een rustige ontwikkeling en uitbreiding, die tweemaal door
een revolutionaire gebeurtenis werd onderbroken. Ze heeft telkens binnen het domein
van de poëzie plaats gegrepen. De eerste keer was het in 1958 met de uitgave van
Gezelles ‘Vlaemsche Dichtoefeningen’, de tweede maal in 1916 toen ‘Music-Hall’
van Paul Van Ostaijen verscheen en daarmede de doorbraak van de moderne
stromingen mogelijk werd.
Door de meeste jongeren uit die tijd werden verleden en traditie verloochend.
Niettemin is de figuur van Gezelle voor velen onder hen onaantastbaar gebleven.
Buiten de kring van zijn vrienden en leerlingen, werd de kunst van de eenzelvige
Westvlaamse priester weinig geacht, en dat zeker niet bij de officiële groten uit de
literatuur, voor Van Langendonck en Vermeylen hem in ‘Van Nu en Straks’ de eer
hebben geschonken die hij verdiende. Sedertdien heeft iedere generatie zich opnieuw
op de betekenis van Gezelle bezonnen en steeds talrijker zijn degenen geworden
voor wie hij de voornaamste is onder de lyrische dichters, die sedert de herleving
van de Vlaamse letterkunde zijn opgestaan.
Toch hebben niet alle modernen Gezelle van eerstaf gewaardeerd. Verblind door
hun theorieën en misleid door de overmoed van hun jeugd, beeldden sommigen zich
in dat hij hopeloos verouderd was. Anderen maakten opmerkingen die aantoonden
dat zij zijn werk en persoonlijkheid wel uit letterkundige handboeken en
geschiedenissen kenden, maar zich nooit in werk en persoonlijkheld hadden verdiept
om er zich een eigen oordeel over te vormen. Zij waren een kleine minderheid. Reeds
een halve eeuw lang is de bewondering voor Gezelle niet alleen levendig gebleven,
maar zelfs stijgende gegaan. Niet alleen in ons land, want ook in het gehele
Nederlandse-Afrikaanse taalgebied en daarbuiten. In onze literatuur is het een enig
verschijnsel. De meeste dichters onder zijn tijdgenoten zijn namen uit boeken
geworden en hun poëzie is verplichte leerstof in het onderwijs. Wie zal ze nog lezen,
Van Beers en Van Droogenbroeck, De Geyter en Vuylsteke, uit een verlangen dat
door een mooie herinnering is gewekt? Maar Gezelle spreekt ons nog altijd, ja hij
spreekt ons meer en meer aan.
Wij hebben het jaar 1916 genoemd. Misschien is het louter toeval en toch gebeurde
er dat jaar een en ander dat voor de bekendwording van Gezelle onder de jonge
expressionisten uit die tijd van belang is geweest. Op 8 februari hield H. Brühl in de
‘Deutsche Schule’ te Brussel een voordracht over ‘Flandern: literarisches Neuland’,
waarin hij ook over Gezelle handelde en drie vertaalde gedichten van hem voorlas.
De tekst van die lezing werd enige maanden later in drukvorm uitgegeven. Ongeveer
ter zelfder tijd verscheen in de oktoberaflevering van ‘Der Belfried’ een lang artikel
van de bekende Rudolf Alexander Schröder over Flämische Lyrik, dat aan Gezelle
gewijd was en enkele van zijn gedichten in vertaling bevatte, o.a. het op een
meesterlijke manier verduitste ‘'k Hoore tuidend’ Hoornen' uit de ‘Kleengedichtjes’.
‘Der Belfried’, ‘eine Monatschrift für Gegenwart und Geschichte der Belgischen
Lande’ was een tijdschrift van het Insel Verlag te Leipzig. Dat opstel is het begin
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geweest van een lange reeks bijdragen over Gezelle in Duitse bladen en van talrijke
vertalingen in afzonderlijke uitgaven.
Wij hebben verrast en met stijgende bewondering het artikel van Schröder herlezen,
want het legt met een helderheid van inzicht die zelden geëvenaard wordt de kernen
van Gezelles dichterschap bloot. Zijn existentiële waarachtigheid, zijn taalscheppend
vermogen. Juist dat zijn de eigenschappen, waardoor Gezelle op de Vlaamse jongeren
een blijvende invloed verwierf, niet op de voorstanders van één bepaalde richting,
maar op dichters die bij verschillende strekkingen behoren. Na 1916 vertoont de
Vlaamse poëzie twee hoofdstromingen: een experimentele en een traditionele. Bij
de experimentele dichters komen bijna gelijktijdig tussen 1916 en 1925 een vijftal
richtingen aan bod, weleens in het werk van dezelfde kunstenaar, die wij in onze
letterkundige geschiedenis gemakkelijkheidshalve onder de noemer expressionisme
onderbrengen. Toch kunnen wij in ‘Ruimte’, ‘Ter Waarheid’, ‘Het Overzicht’ en
‘Pogen’ ook unanimistische, cubistische, futuristische en dadaïstische gedichten
aanwijzen.
De eerste stoot tot de hernieuwing tijdens die tien beslissende jaren is uit Duitsland
gekomen. De Duitse bezetting heeft de belangstelling van de jonge, dikwijls
activistisch gezinde intellectuelen uit Vlaandereen op het Duitse culuurleven
gevestigd. Meer dan het ooit was gebeurd. Duitse boeken en tijdschriften waren in
de boekhandel gemakkelijk verkrijgbaar, Franse veel minder, daar zij een omweg
over Zwitserland of Nederland moesten maken om ons te bereiken. Daaraan zal het
wel te wijten zijn dat Trakl en Heym, Else Lasker- Schüler en Däubler aanvankelijk
beter bekend waren dan Apollinaire en Vildrac, Arcos en Cocteau. Van Ostaijen,
onze voornaamste dichter uit die jaren, heeft ze allen gelezen; niettemin heeft hij
blijkbaar meer van de Duitsers dan van de Fransen geleerd tot hij Gezelle ontdekt
had.
Wanneer dat juist gesteld mag worden, is moeilijk te achterhalen. Wij hebben
enige aanduidingen: zijn ‘Gebruiksaanwijzing der Lyriek’, waarin hij zich uitspreekt
voor een poëzie zoals er door Gezelle geschreven werd, is de tekst van een lezing,
die hij in de winter van 1925 op 1926 te Brussel en Antwerpen gehouden heeft. In
dat zelfde jaar
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heeft hij in boekbesprekingen meer dan eens naar Gezelle verwezen. Best mogelijk
dat zijn gedicht over Gezelle eveneens tijdens dat jaargetijde is ontstaan, want het
werd voor het eerst in het juli-augustusnummer 1926 van ‘Vlaamsche Arbeid’
afgedrukt. Voor degenen die het nooit lazen, schrijven wij het nog eens over:
‘Plant
fontein
scheut die schiet
straal die spat
tempeest van alle diepten
storm over alle vlakten
wilde rozelaars waaien
stemmen van elzekoningen bloot
Diepste verte
verste diepte
bloemekelk die schokt in de kelk van bei' mijn palmen
en lief als de madelief
Als de klaproos rood
o wilde papaver mijn’.

Zijn bewondering voor Gezelle heeft Van Ostaijen onomwonden uitgesproken in
een vraaggesprek met een redacteur van ‘Le XXe Siècle’, te lezen in de tweede
aflevering 1928 van ‘Vlaamsche Arbeid’. Die aflevering, een In Memoriam voor de
overleden dichter, is een kostbaar stuk voor de kennis van zijn persoonlijkheid. Van
Ostaijen had aan de medewerker van het Brusselse dagblad verzekerd dat hij afkerig
stond tegenover een traditie ‘welke kunstmatig werd voorgesteld’, maar daarentegen
wel eerbied had voor de ‘spontaan geboren, de fenomeen traditie’.
‘- En waar ligt, voor u, moderne Vlaamse dichters, deze traditie?’
Antwoord van Van Ostaijen:
‘- In het oeuvre van Guido Gezelle. Hij is onze grooiste dichter. Hij is de dichter
van de zuivere lyriek, die in een dynamische, instinctieve, spontane poëzie bijna de
totaliteit van de mysteriën der sensibiliteit uitdrukt. En elke werkelijk moderne dichter
aanvaardt deze traditie omdat ze een spontane oorsprong heeft. Voor ons is Gezelle
de dichterfenomeen. Bij hem is niets artificieels, er zijn geen sporen van maten of
ritmen volgens de geijkte methode, de basis van zijn poëzie is het woord, dat de
klank draagt. Want voor ons is de instrumentatie de techniek van de poëzie; ieder
woord afzonderlijk draagt het zijne bij tot de harmonisering, tot de sonoriteit van het
geheel, hoewel elk woord afzonderlijk zijn eigen accent heeft’.
Wat hem voor onze Westvlaamse dichter inneemt is dus in de eerste plaats diens
spontaneïteit, de natuurlijkheid en echtheid van zijn bezieling, de overeenstemming
tussen leven en woord. Gezelle was iemand die uit zichzelf leefde met gedachten en
gevoelens, die nooit tot gemeenplaatsen zijn toevlucht nam omdat hij ze niet nodig
had. Even waarachtig als die inhoud was zijn taal. Een begrippentaal eigenlijk, waarin
geen wervelloze bijvoeglijke naamwoorden gebruikt werden om stemming te
verwekken en die onvatbare wereld, het mysterie van de eigen, oorspronkelijke en
onvervangbare persoonlijkheid te vertolken.
De vrienden van Van Ostaijen, Brunclair en Burssens, hebben zijn bewondering
voor Gezelle gedeeld; de bewijzen daarvan kunnen wij in verschillende kritische
opstellen van de eerste en alvast in een minder bekend vers van laatstgenoemde
weervinden. Het komt voor in de bundel ‘Piano’, die uit 1924 dagtekent, zodat het
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waarschijnlijk ouder is dan het gedicht van Van Ostaijen. Ons bevalt het minder, niet
bij gebrek aan suggererend vermogen, wel omdat het als taalschepping minder
ritmisch gebonden is en per slot van rekening meer opgebouwd werd met elementen
die van buitenuit bijeengebracht werden, dan het mocht groeien uit een kern van
ontroering, die uitdeint van een middelpunt weg, zoals de waterkringen die op een
vijvervlak door een inslaande kei veroorzaakt worden. Burssens heeft de argeloosheid,
de eenvoud, de weemoedige kwetsbaarheid van Gezelle in het licht willen stellen,
met andere woorden meer de karaktertrekken van de mens dan de eigenschappen
van de dichter.
‘Guido Gezelle
Witte muren van dorpskerk
met katedraalstemming
Zonder kardinaalstem
werd het woord gesproken
het gelovig woord dat loofde
het lovend woord dat geloofde
en heeft de kardinaal niet gesproken
de godslamp was kardinaalrood
Witte muren met zwarte herinneringen
de pastoor heeft het brood gebroken
en geeft de helft aan Judas
en geeft de helft aan Sint Pieter
o lied o lied
en zegt de smartpijlen zijn zeven
Er is hem moederke van u
geen beeltenis gebleven.’

In tegenstelling met het oordeel van de woord-expressionisten is de mening van de
humanitaire expressionisten over Gezelle minder gunstig geweest. Ongetwijfeld
erkenden zij in hem een belangrijk dichter en toch hadden zij bezwaren tegen bepaalde
eigenschappen en kenmerken van zijn poëzie. Op afstand beschouwd kunnen wij de
vraag stellen of die bezwaren niet ingegeven werden door overwegingen die, in strikte
zin begrepen, buiten het gebied van de literaire schoonheid vielen. Het schijnt wel
dat zij ontstonden uit verweer tegen houdingen en overtuigingen die niet strookten
met hun visie op de mens en de toekomstige maatschappij waarvan zij droomden.
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Zo heeft Marnix Gijsen gemeend dat de wereld van Gezelle, hoe weergaloos zuiver
en diep zij ook was, toch een beperktheid vertoonde die als een vermindering van
haar poëtische waarde moest aangerekend worden. In zijn essay over ‘De Literatuur
in Zuid-Nederland sedert 1830’ heeft hij vastgesteld dat het intellect er een bescheiden
rol in speelt en ook dat het driftenleven eruit verwijderd is of liever er niet in
uitgesproken wordt. Die engzijdigheid van Gezelle heeft hem tot het besluit gevoerd
dat ‘de tijd heeft uitgewezen dat Van de Woestijne naast, en, naar mijn gevoelen,
boven Gezelle, de hoogste figuur in het Vlaamse geestelijk landschap is’. De uitspraak
is zeer nauwkeurig geschakeerd om niets af te doen van de waarde die Gezelles
poëzie heel zeker voor Gijsen bezit en toch voldoende duidelijk om een voorkeur te
doen blijken voor Van de Woestijne. In de grond gaat het om normen. Wie in de
eerste plaats op waarachtigheid is gesteld en op de daarmee samengaande
oorspronkelijkheid van de taal, zal het met Gezelle houden. Wie verlangt dat het
mensbeeld uit de tijd van de dichter in zijn werk weerspiegeld wordt, meer dan de
persoonlijkheid van de dichter zelf, zal tot de superioriteit van Van de Woestijne
besluiten. Hij behoort bij een bepaalde periode in de literatuurgeschiederis. Voor
Gezelle strekte de voedingsbodem van zijn kunst over een heel verleden uit.
Gijsen heeft ook het vermoeden geopperd dat Gezelle, om zijn particularistisch
taalgebruik, eerlang voor de overgrote meerderheid der Nederlandssprekenden
ongenietbaar zou worden. Dat gevaar is inderdaad niet denkbeeldig. De meeste lezers
kunnen hem niet begrijpen zonder een verklarende woordenlijst. Naargelang het
A.B.N. veld wint zal de volle betekenis van veel Westvlaamse woorden twijfelachtiger
lijken. Hoevelen zullen er zijn die zich de moeite kunnen opleggen het oude
Westvlaams te bestuderen, alleen om Gezelle en enige van zijn volgelingen te
doorgronden? Wel is waar dat de moeilijkheid niet mag overdreven worden, want
dikwijls bestaat dat specifiek Westvlaamse, vooral in Gezelles mooiste gedichten,
slechts uit enkele klank- en woordvormen die geen onoverkomelijke hinderpaal
opleveren. Een andere reden waarom Gezelles taalgebruik afgekeurd werd, vond
haar oorzaak in de Grootnederlandse overtuiging van zijn beoordelaars. Het is juist
dat wij ons in Vlaanderen de weelde van een taalversnippering, die bovendien veelal
op onbeschaafdheid neerkomt, niet mogen veroorloven, willen wij aan de nooit
aflatende uitdaging van het Frans kunnen weerstaan.
Bedenkingen in die aard hebben waarschijnlijk Karel Van den Oever beïnvloed.
In ‘De Hollandsche Natie voor een Vlaamschen Spiegel’ heeft hij twee bladzijden
lang over Gezelle uitgeweid. Het is een ontluistering van zijn betekenis geworden.
Hij kan het niet waarderen dat Gezelle de grootste dichter van Vlaanderen geheten
wordt. Want dat oordeel ‘beschouwt namelijk Gezelle's wiegelende alliteraties, zijn
zangerig taalpartikularisme, zijn frisch rijm en zijn oude versvoeten als “essentieele”
bestanddeelen van zijn poëzie waar ze slechts “bij-elementen” zijn. Vertaal Gezelle's
gedichten en dit alles valt weg: het zuiver gevoelde alleen blijft over. En dan ontdekt
men alleronaangenaamst dat de “dichter” Gezelle maar dorperig-gewoon is, bijna
dagelijks. Luttel beelden-plastiek, weinig visioenairs, nagenoeg alles “stemming”,
geloofs- en natuurstemming’.
Een halve bladzijde verder, nadat Van den Oever, even een Franse vertaling van
Gezelles ‘Regina Coeli’ ontleed heeft, komt hij tot het besluit: ‘In de vertaling - de
krachtproef op de dichterlijke som - is Gezelle niet bij machte zijn reputatie te
handhaven. Het klinkt hard voor de stamtrots onzer ooren, maar de groote Gezelle
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heeft zichzelf veroordeeld groot te blijven in het partikularistisch raam van
West-Vlaanderen. Eens daarbuiten: een dichterlijke schim.’
Het klinkt vernietigend en toch is het verklaarbaar. Van den Oever bezat het heftige
temperament van iemand die nooit twijfelt. Nadat hij zich bij de expressionisten had
aangesloten, zag hij in die beweging veel meer dan een literaire strekking. Voor hem
moet het een wereldbeschouwing en een levenshouding zijn geweest. Daarop
steunend, afwijzend wat slechts ‘taal- en vormdraperieën (waren) die de waarde van
een vers slechts artificieel kunnen opsmukken’ heeft hij niet gezien, dat de meeste
expressionisten, niet omdat zij expressionisten maar kleiner dichters waren, in hun
vrije verzen veel meer onnatuur geduld hebben dan Gezelle in zijn prosodische
poëzie. De functie van de taal als uiting van oorspronkelijke zielsbewogenheid is
hem ontgaan, want de theorie heeft hem meer geleid dan een persoonlijk, door
vergelijking en studie, gevormde smaak. Het is ook best mogelijk, waarschijnlijk
zelfs, dat Van den Oever later op zijn mening zou teruggekomen zijn.
Alleen reeds omdat het verwijt van Gezelles onbelangrijkheid wegens zijn
taalgebruik onhoudbaar is. Gijsen kan gelijk hebben waar hij voorziet dat Gezelles
lezerskring moet inkrimpen doordat het Westvlaams dialect steeds meer en meer zal
verouderen. Dat is nochtans iets anders dan daaruit tot het besluit te komen dat zijn
poëzie zou overroepen worden. Wel is het zo en velen hebben met Van Ostaijen
daarop gedrukt dat Gezelles taal een essentieel schoonheidselement is. Die taal is
zijn poëzie. Naar ons weten heeft niemand dat scherper en schoner verduidelijkt dan
Wolfgang Cordan in de uitvoerige inleiding, die hij schreef voor zijn bloemlezing
‘Der vlämische Spiegel, die vlämische Dichtung von Gezelle bis zur Gegenwart’,
verschenen in 1943. Zelden is het een dichter gelukt, zegt hij, de droom van zijn
jeugd zo te kunnen verwezenlijken als het gegeven werd aan de jonge priester die in
de opdracht die zijn ‘Vlaemsche Dichtoefeningen’ voorafgaat verklaarde dat
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hij zijn werk aanbood met het gevoelen ‘als van iemand die een speeltuig uit de
middeleeuwen zou trachten weer in te voeren’. Het waren Vlaamse dichtoefeningen,
‘niet alleen van stoffe en van stijl, maar ook van woorden en van wendingen’. Gezelle
had vooral naar oude dichters opgezien - vermeldde hij Van Maerlant niet? - en
zoveel mogelijk hun taal gebruikt, die ten andere ‘God lof, alhier nog levendig
gehoord en gesproken wordt’.
Aansluitend bij die verantwoording, die ter zelfder tijd als een programma gold,
begint Cordan zijn commentaar. ‘Der Geist der Sprache ist auch der Geist des
Geistes’. Het vertalen van Gezelle is ongehoord moeilijk. Niet omdat hij
onverstaanbaar zou zijn, maar omdat het modern woordbegrip, zoals wij het nu
kennen en aanvoelen, afwijkt van de betekenis die de woorden vroeger bezaten en
ook in het wereldbeeld van Gezelle bezeten hebben. Hoe zag die werkelijkheid eruit?
Cordan besteedt er vijf bladzijden aan om op die vraag te antwoorden. Het is een
onverdeelde realiteit, waarin alles door en om God bestaat, zinrijk want in zichzelf
volledig.
Maar ‘der Mensch steht auf der Schwelle, um aus Gott in das Ich über zu treten noch steht er bei Gott, aber der Mund fängt an, im Lobsang seine eigene Kraft und
die Wollust an sich selbst zu entdecken’. Dié zijnswereld van Gezelle is de ziel van
zijn taal, die taal is de ziel van zijn poëzie.
Cordan heeft zelfs getracht de taalschoonheid, dat onmisbaar teken van Gezelles
poëzie, met alles wat het aan mysterie inhoudt, voor zijn Duitse lezers toegankelijk
te maken. Om dat doel te bereiken, heeft hij ernaar gestreefd het ritme van de
oorspronkelijke tekst te bewaren, door dezelfde betoning toe te passen en zich net
als onze dichter een paar vrijheden met het metrum te veroorloven. Zelfs heeft hij
door de keus van sommige archaïserende woorden die bijzondere gevoelswaarde
willen treffen, die de betekenis van Gezelles taal oproept. Hoever hij daarin mocht
slagen zal blijken uit de aanhef en het slot van ‘Dien Avond en die Rooze’:
‘Hab manche manche stund mit dir
Versponnen und genossen
Und nie hat eine stund mit dir
Mich einen winck verdrossen,
Hab manche blume auch für dich
Erlesen und gespendet
Und bienegleich mit dir mit dir
Den honig drauss antwendet.
Obschon auch mir 'obschon auch dir
So lieb und auserlesen
Die rose: war sie gleich von dir Nicht lange mochte wesen,
Doch lang bewahrt - das sag ich dir Was ich mir auch erlose
Mein herz drei heilge bilder: DICH
DEN abend - und - DIE rose’.

Ons schetsmatig overzicht zou moeten aangevuld worden. Vooreerst door in het licht
te stellen wat de tijdgenoten van onze expressionisten, die niet in die beweging
opgegaan zijn, over Gezelle geschreven hebben. Vervolgens door buiten de periode
te treden en de grenzen die wij ter afbakening van ons onderwerp kozen. Na 1926
niet minder dan daarvoor, is de belangstelling voor Gezelle levendig gebleven. De

Vlaanderen. Jaargang 15

bloemlezingen die Jan Walravens uit de jongste experimentele poëzie in Vlaanderen
samengesteld heeft in 1955 en 1960, onder de titel ‘Waar is de eerste Morgen?’
beginnen met ‘'T er viel 'ne Keer’ van Gezelle. Het staat er op zijn plaats. Nog geen
twee jaar geleden publiceerde Johan Anthierens ‘Een Keurkorf Luisterliedjes’, met
teksten van onze beste hedendaagse chansonniers. Gezelle is er, naast Jacques Brel,
Will Ferdy, Kor Van der Goten en veel anderen in vertegenwoordigd met ‘Gij badt
op eenen Berg’ en ‘Gierzwaluwen’.
De aanbrengst van Nederland en Zuid-Afrika, zelfs van landen buiten ons
taalgebied, is even belangrijk. Wij denken onmiddellijk aan de studies van Verhoeven,
Van Duinkerken, Bruning, e.a., aan vertalingen van Decroos, Schwarz van Wakkeren,
Hermanowski, Graef, Wippermann, alleen in Duitsland. Het is maar een opsomming
als voorbeeld, niet de vrucht van een stelselmatig onderzoek. Wij zouden ook
vertalingen in het Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Roemeens, Spaans, Tsjechisch
en Latijn moeten aanwijzen. Het zou een levenswerk vragen dat alles op te sporen
en ondereen te vergelijken, om te komen tot de slotsom dat Gezelle lééft. Omdat hij
zo waarachtig is en het zo goed kon zeggen, omdat in zijn poëzie, in de taalkunst
zoals hij ze beoefend heeft, enig en onvervangbaar, het gehele mysterie van zijn
wezen ligt geopenbaard.
André Demedts
(Kortrijk)
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‘IJslandvaarders’, 1897, uit Rijmsnoer
Foto Brusselle.
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Foto Rik Selleslags.
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Gezelles drang naar Engeland
Neen! ‘duc nos quo tendimus!’ had ik liever zeggen moeten.
G.G. 1898

Eerste Brugse jaren
In de lentemaand van 1899 kreeg Gezelle zijn benoeming tot rector van de Engelse
Dames te Brugge. Toen Mgr. Waffelaert hem aan de religieuzen voorstelde, zei de
oude anglofiel lachend: ‘Daar ben ik nu eindelijk in dat Engels klooster binnengeraakt,
waar ik zo lange jaren wenste te komen; maar 't wierd me ieder keer geweigerd...’.
Zijn vader was er tuinman geweest en als kleine jongen ging Guido 's morgens met
hem mee tot aan de deur... en 's avonds mocht hij er met moeder mee naar 't lof. In
de vakantie 1846 had hij daar bij coadjutor De Keukelaere de eerste raadgevingen
van superior Nachtergaele ontvangen, want Guido zou intern worden te Roeselare.
Het Engels klooster, in de onmiddellijke buurt van zijn geboortehuis, bracht in
zijn jeugd het eerste contact met de Anglosaksische wereld, maar niet het enige. In
de veertiger jaren waren een vierhonderdtal Engelsen te Brugge gevestigd, en in die
tijd treffen we ook enkele Engelse leerlingen aan in het Dunencollege. In oktober
1841 was het tuinderszoontje daar leerling geworden. Het was de tijd dat een
onstuimig heimwee naar de verten de jeugd had aangegrepen. De kerstening van het
nieuwe continent, die toen in alle Vlaamse colleges zoveel geestdrift en zoveel
roepingen verwekte, had ook in het Brugse college weerklank gevonden. In 1839
trad de eerste laureaat in de orde der Jezuïeten, om straks als medewerker van Pater
De Smet naar het Rotsgebergte te vertrekken. Zijn voorbeeld werkte aanstekelijk...
Ook in het Gezellegezin bestond er belangstelling voor Amerika. In juli 1841 was
Pater Lefevere uit Roeselare opnieuw naar Detroit afgereisd en vier maand later
ontving hij te Philadelphia de bisschopswijding. Pieter Lefevere was een verre neef
van Pier-Jan Gezelle en had zijn humaniora doorlopen in het Klein Seminarie, toen
Pier-Jan er als tuinier werkzaam was. Voor de eergierige Pier-Jan kon de
bisschopswijding van een familielid niet onopgemerkt voorbijgaan. We zijn bovendien
geneigd te beweren dat die ongewone familiegebeurtenis de eerste kiemen heeft
gelegd van Guido's missieroeping. Zo begrijpen we het getuigenis van Caesar Gezelle:
‘Guido heeft altijd de begeerte gevoeld om zendeling te worden’. Zeker is dat Guido
reeds in het Dunencollege het verlangen koesterde zich aan de Engelse missie te
wijden. Daarvan getuigt een brief die hij, als jonge leraar te Roeselare, in april 1855,
aan zijn vader schreef. Canon Benoit, de grootvicaris van het bisdom Salford
(Manchester), had hem schriftelijk aangezocht naar Engeland over te komen en
Gezelle had de brief in vertaling naar zijn ouders doorgezonden. Vader kende reeds
Guido's verlangen naar Engeland, maar moeder vernam het pas uit de brief en was
er ziek van. Guido was onvoorzichtig geweest. Hij kreeg het te lezen in een lang
schrijven van vader, die zijn zoon bovendien aan 't verstand wilde brengen dat er
geen kwestie van was naar Engeland te vertrekken. Persoonlijk heeft Pier-Jan niets
tegen een beproefde missieroeping, maar hij ziet in Guido's verlangen alleen een
onvoorzichtige poging om te ontsnappen aan de moeilijkheden te Roeselare. En dan,
wat zal de overheid zeggen, aan wie hij zoveel verplichtingen heeft?
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Vaders brief heeft Guido diep gegriefd. Zijn verweer was scherp. Hij heeft
verplichtingen tegenover zijn ‘oversten’. Akkoord! maar die superieuren hebben
daar dankbaar misbruik van gemaakt en hem zes jaar (vier als leerling, twee als
leraar) gebruikt ‘om hunne leerlingen gedurende myne speeltyd ga te slaen’. Zijn
roeping is evenwel niet ingegeven door ressentimenten over dit zesjarig verblijf te
Roeselare, want ‘zelfs daer heeft (lees: is) van Engeland sprake geweest en veel meer
dan nu van vóór dat ik Rousselaere ooit gehoord of gezien hadde...’.
De toespeling op dit eerste plan om naar Engeland te vertrekken, krijgt in de brief
pas zijn volle betekenis, als we weten dat dit plan enkel door de invloed en de
bemoeiing van die zelfde Pieter Benoit mogelijk was.
Pieter Benoit uit Kuurne was in 1843 als leraar van de vijfde Latijnse in het
Dunencollege aangekomen. Daar ontstond zijn besluit om zich aan de bekering van
Engeland te wijden. Toevallig had hij te Brugge kennis gemaakt met een Engelse
familie, die hem de dringende behoefte aan priesters in hun land leerde kennen. Na
de vakantie van 1846 keerde hij naar het Groot Seminarie terug om zich op de
priesterwijding en zijn vertrek naar Engeland voor te bereiden. De onderhandelingen
met Engeland werden gevoerd door profe sor Faict, Benoits leidsman. Zij zijn ons
door twee bewaarde brieven bekend. In november 1846 schreef de apostolische
vicaris van Midden-Engeland aan Benoit, dat hij werd ingelicht over diens verlangen
om naar Manchester over te komen. De volgende brief is eerst van 10 aug. 1847. De
leren, die vooral sinds de aardappelziekte van 1845 naar de grote industriegebieden
van Lancashire waren uitgeweken, hadden overal de pest meegebracht. De epidemie
had de overkomst van een buitenlandse jonge priester onmogelijk gemaakt. Nu werd
hij verwacht. Zo kon de eerste Vlaamse missionaris voor Engeland eindelijk
vertrekken.
Gezelle nu was in oktober 1844 in de klas van Pieter Benoit terecht gekomen.
Vermoedelijk werd zijn belangstelling voor de missionering in Engeland gedurende
dit jaar gewekt. Het volgende schooljaar volgde hij de facultatieve cursus Engels en
behaalde in dit leervak de eerste prijs, vóór menig leerling uit de hogere klassen. Na
de prijsuitdeling van 1846 hield het Dunencollege op te bestaan.
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Gezelle, die reeds het vorige jaar niet in staat was geweest om het minerval te betalen,
‘se trouve hors d'état de continuer ses études’. Dit schrijft coadjutor De Keukelaere
in eer, brief van 6 september aan het Weldadigheidskantoor te Kortrijk, dat hij om
een studiebeurs voor zijn beschermeling verzocht. Het verzoek werd niet ingewilligd.
In die omstandigheden moet er sprake van geweest zijn dat Guido met zijn oud-leraar
Benoit naar Engeland zou vertrekken. In afwachting kon hij te Roeselare zijn syntaxis
beginnen, want De Keukelaere had superior Nachtergaele kunnen bewilligen om
Guido tegen een sterk verminderde kostprijs te aanvaarden. Pier-Jan wist evenwel
dat hij ook die gunstprijs niet kon betalen.

Leerling te Roeselare (1846-1850)
In oktober 1846 belandde Guido te Roeselare. Het heilige missievuur door Mgr.
Lefevere en anderen ontstoken, brandde er onverminderd verder. Gezelle kwam
terecht in een klas, waarvan de primus Karel Costenobel uit Handzame na de vierde
Latijnse vertrokken was om Zuid-Amerika voor Christus te veroveren. In 1861
noemde Gezelle hem ‘de meeste (grootste) priester in Chili’. Tijdens de vakantie
1846 scheepte Petrus Hennaert, timmerman en leerling in het Klein Seminarie, in
voor Detroit, waar hij reeds in 1847 de priesterwijding ontving. In 1847 volgde
Armand Van den Driessche, neef van Mgr. Lefevere. Zulke roekeloze voorbeelden
moesten bij Gezelle wel het missievuur levendig houden. Bovendien was er te
Roeselare de Engelse kolonie. Engelse leerlingen vond men in die jaren ook in andere
Vlaamse colleges, maar te Roeselare waren ze zo talrijk dat in 1846 ‘un cours spécial
pour élèves anglais’ ingericht kon worden. In dit jaar kwam ze te staan onder het
gezag van surveillant Carlier, die met Gezelle uit het Dunencollege was meegekomen,
en die aan zijn oud-leerling uit Brugge al dadelijk de zorg over die rumoerige groep
toevertrouwde. Gezelle verlangde niets liever. De dagelijkse omgang met die Engelse
vriendjes opende hem een uitkijk op de Britse wereld, op Britse toestanden en
letterkunde en gaf hem spoedig een vaardigheid in het spreken die hem later voor
een geboren Engelsman zal laten doorgaan. Zijn verlangen naar Engeland groeide
met de dag en uit Engeland kwamen herhaaldelijk voorstellen om zijn studie aldaar
voort te zetten. Pieter Benoit, die in september 1847 vertrok, kende het plan van zijn
oudleerling en wist hoe de hongerjaren bleven drukken op het gezin in de Rolleweg.
Guido sprak met zijn biechtvader over zijn inzichten en de geboden kansen. Het
resultaat ontgoochelde. ‘Encore étudiant, j'exposai mes vues à feu Monsieur le
Chanoine Nachtergaele, mon confesseur, et ce n'a été pour obéir que j'ai repoussé
les propositions qu'on m'a faites, à l'effet de me faire continuer mes études et recevoir
les ordres sacrés en Angleterre’ schrijft hij in 1857 aan Mgr. Malou.
In een hevige roepingscrisis belandde Gezelle in oktober 1849 in de afdeling
wijsbegeerte, die, door de benoeming van Faict tot superior, voor het eerst naar
Roeselare was overgebracht. De jonge filosoof behield er verder de zorg voor en de
vriendschap van de Engelse leerlingen. ‘...mais du moment que vous paraissez (sic)
vous êtes assiégé par les Anglais’ schrijft hem een jaloers vriendje in maart 1850.
Het verblijf in de wijsbegeerte heeft de roepingscrisis niet opgelost. ‘Sa vocation
nous paraît douteuse’ schrijft superior Faict op het einde van het schooljaar.
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Oud-superior Nachtergaele, die ten gunste van zijn biechteling optrad, wist wel dat
deze nog steeds aan de Engelse missie dacht. Had Gezelle aan de pas aangekomene
August Declerc niet gezegd dat hij nimmer bonnet en soutane zou dragen? Hetzelfde
heeft hij beweerd aan de kleine Aloïs Vandemaele, die hem hieraan in december
1850 herinnerde.

Groot Seminarie te Brugge (1850-1854)
In oktober 1850 is Gezelle naar het Groot Seminarie te Brugge overgegaan. Sindsdien
hebben ook de Engelsmannetjes gaandeweg Roeselare verlaten. In december 1850
kon Steinmetz nog schrijven: ‘plusieurs Anglais se recommandent particulièrement’.
In oktober 1851 meldt zijn brief ‘quelque chose vous étonera (sic), c'est qu'il n'y a
au collège que deux Anglais, tous les autres sont partis’. Superior Faict, die van Mgr.
Malou op 18 april 1850 toestemming had verkregen ‘d'employer à titre d'ami Mr.
Algar’ - Algar was een Oxford-man en bekeerling van Faict - had de algemene
uittocht niet kunnen verhinderen. De grootvicaris Benoit moet in sept. 1851 een
voorstel hebben gedaan dat we enkel uit het antwoord van Faict kennen en dat
misschien een ontwerp bevatte voor de oprichting van een afzonderlijke Engelse
afdeling. Faict antwoordt op 29 sept. 1851: ‘Venant à la proposition que vous m'avez
faite, j'ai eu à en parler d'abord à Mgr. mon Evêque, lequel, vu le garanti que Mr.
Turner donnerait, consent à ce que je me charge de vos jeunes gens à £ 16 au lieu de
20... J'ajoute que je commencerais ainsi en guise d'essai...’. Uit dezelfde brief
vernemen we dat de superior tijdens de voorbije vakantie Ierland en Engeland heeft
bezocht ‘pour affaires urgentes’. Terwijl Faict nieuwe leerlingen ging recruteren in
Engeland, maakte Benoit gebruik van zijn jaarlijks vakantieverblijf te Brugge om
oudcollega's en seminaristen voor het bisdom Salford aan te werven. Op 9 sept. 1851
vertrekt Désiré Vanden Weghe, oud-leerling uit de retoricaklas van Gezelle. Na zijn
priesterwijding in dec. 1851 heeft Pieter Cardinael uit Poperinge om een exeat
verzocht, doch op 28 aug. 1852 deelt Mgr.
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Malou aan Benoit mee dat hij vreest ‘qu'il devra nous rester encore quelque temps’.
En Cardinael bleef tot okt. 1855. Mgr. Malou ging niet overhaastig te werk.
De overgang van Vanden Weghe naar Manchester en de latere gebeurtenissen
laten ons beter begrijpen dat Gezelle niet enkel te Roeselare maar ook tijdens zijn
verblijf in het Groot Seminarie uit gehoorzaamheid niet inging op de voorstellen van
Benoit ‘à l'effet de me faire continuer mes études et recevoir les ordres sacrés en
Angleterre’. Ook daar heeft hij gedweept met zijn oud-leraar Benoit en de Engelse
missie. En niet enkel een collegemakker werd voor zijn ideaal gewonnen maar ook
medeseminaristen zoals August Declerc uit Veurne en Leopold Dumélie uit Poperinge,
die enkele jaren later verlof kregen om naar het bisdom Salford over te gaan.

Leraar te Roeselare (1854-1860)
In maart 1854 kreeg Gezelle zijn eerste benoeming. Hij kwam terug naar Roeselare
als leraar in verschillende ondergeschikte leervakken en als hulptoezichter van de
kleine internen, waarbij de Engelse leerlingen hoorden. Op 10 juni ontving hij de
priesterwijding en op de feestelijkheden die te Roeselare volgden, richtte hij het
dankwoord tot zijn Britse vriendjes, in hun eigen taal. Zijn voorliefde ging naar hen.
Zij boden hem een unieke gelegenheid om zich op zijn missionarisleven in Engeland
voor te bereiden. Want zijn missiedroom was gebleven en zal voortduren gedurende
al zijn leraarsjaren, onafhankelijk van de collegeoverheid of van de hem toevertrouwde
opdrachten. Zijn intimi wisten het en smeekten hem naar hun bisdom over te gaan.
William Crombleholme, die ondertussen in het Groot Seminarie was beland, verzocht
hem in 1855 naar Westminster te komen. De grootvicaris Benoit wist het. Boven
hebben we vermeld hoe hij zijn oud-leerling in april 1855 schriftelijk naar Manchester
heeft uitgenodigd en hoe Gezelles evasiepoging aanvankelijk op de heftige tegenstand
van zijn vader stuitte. Begin 1856 heeft hij evenwel, door bemiddeling van zijn zuster
Louise die niet liever wenste dan haar broeder te vergezellen, de toestemming van
thuis gekregen. Superior Faict wist het, maar had andere plannen met hem voor. Hij
kende de waarde van zijn leraar voor zijn college. Hij kende zijn litteraire begaafdheid.
Was hij niet trots geweest toen in 1850 een gedicht van zijn eigen neef samen met
een gedicht van Gezelle - de eerste publikatie van een Gezellewerk - in druk
verscheen? Hij kende ook zijn apostolische bezieling en had hem tot biechtvader van
de Engelsen aangesteld. Die man moest naar de dichtersklas gepromoveerd worden.
In zijn rapport van 31 juli 1856 schrijft hij: ‘Gezelle, véritable talent littéraire,
excellent prêtre... Il serait à désirer pour lui et pour les élèves qu'il devint professeur
de seconde...’.
De waarschijnlijke bevordering werd Gezelle in december meegedeeld in een
vertrouwelijk schrijven van Mgr. Wemaer, zijn geestelijke raadsman. In oktober
immers was Faict benoemd tot vicaris-generaal van Mgr. Malou en was later naar
Brugge verhuisd. Superior Frutsaert is hem opgevolgd. Wanneer ook hij bij herhaling
verzekerde dat de promotie zo goed als zeker was, wist Gezelle zijn missieroeping
bedreigd. Op 2 april 1857 deelde hij Mgr. Malou zijn bezwaren mee tegen een
eventuele benoeming: ‘La raison en est, Monseigneur, que j'ai la plus intime
conviction que le bon Dieu m'appelle à me dévouer aux missions Anglaises...’. Het
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bisdom reageerde niet en op de principaalsvergadering op 21 juli werd Gezelle gezet
bij ‘personnels à changer’. In een brief van 9 augustus aan Mgr. Malou motiveerde
de superior dit besluit. Ondertussen naderde de vakantie en Gezelle stuurde een brief
naar Mgr. Grant, bisschop van Southwark (Londen-Zuid). Van hem had Gezelle al
eerder een uitnodiging gekregen. Bovendien was Grant persoonlijk bevriend met
Mgr. Malou! Grant schreef naar Malou op 15 augustus. Hij vroeg naar Gezelle. Op
4 september antwoordde Malou aan Grant: ‘Pour le moment, il m'est vraiment
impossible de laisser partir Mr. Gezelle pour l'Angleterre, mais si jamais je le puis,
je ne ferai pas attendre une heure’. Gezelle bleef aandringen. Op 28 september, vlak
voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, richtte hij zich opnieuw tot Mgr. Malou:
Karel Roets was primus van mijn klas; benoem hem in de poësis. De bisschop scheen
te aarzelen, want Gezelle hervatte aanvankelijk zijn lessen bij ‘the dry commercial
lads’.
Eindelijk op 19 november belandde Gezelle in de dichtersklas en kreeg meteen
de zielzorg over humanioraleerlingen. Uit gehoorzaamheid wijdde hij zich met hart
en ziel aan zijn nieuwe taak en wist door zijn publikaties in korte tijd de vernieuwing
der Vlaamse Letteren te bewerken in dienst van zijn neo-Gotieke idealen. Want in
1856, nog vóór de kennismaking met Thym, leerde hij de ‘Christian Art’ kennen
langs de Engelse weg. Cutbert Pugin, zoon van de Engelse architect, verbleef toen
in 't Klein Seminarie. Engeland bleef Gezelles denken en dichten, zijn onderwijs en
opvoeding bepalen en bevruchten. Met zijn eigen leerlingen las hij Shakespeare,
Milton, Burns, Moore en Longfellow. Hij sprak hen over Newman en vooral over
Faber, met wie hij correspondeerde, en over Wiseman, die in november 1858 voor
de tweede maal Roeselare zou bezoeken. Hebben de opslorpende bezigheden van
de dichterleraar zijn missionarisideaal verdrongen? Superior Frutsaert dacht het. In
zijn rapport van 8 augustus 1858 kon hij schrijven: ‘Il ne m'a plus parlé depuis
longtemps de son projet de se rendre en Angleterre’.
In oktober 1858 begon Gezelle zijn tweede jaar in de poësis. De zorgen ontbraken
niet. De superior liet hem op Allerheiligen niet naar huis gaan. De Kerstvakantie
bood
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geen vreugde ‘wegens de verkoopinge van ons huys’. Na Nieuwjaar bleef Van Oye
weg, econoom Bethune werd benoemd in het nieuwe Engelse Seminarie en Algar
wilde terug naar Engeland. Welke steun bleef er voor Gezelle over zonder hen?
Gelukkig werd veel weer goed gemaakt. Mecenas Sutton heeft zich dadelijk tegen
de benoeming van Bethune verzet en Algar liet reeds op 3 februari weten, dat hij zal
blijven om te voldoen aan de wens van Faict, die de wil is van God. Maar Gezelle
blijft verlangen naar Engeland, al heeft Benoit hem in lange tijd niet meer geschreven.
De grootvicaris wilde immers zelf Manchester verlaten om kloosterling te worden,
maar Faict weerhield hem. ‘Je vous défie d'oser abandonner la pauvre église de
Salford...’ schrijft hij hem op 28 maart. Het duurde wellicht tot na Pasen vooraleer
Gezelle openlijk sprak over zijn vertrek, en vooraleer Edmond Neut zijn broer
meedeelde dat Gezelle, zodra hij ‘permissie’ zal krijgen om naar Engeland te gaan,
zal gaan en niet meer terugkeren. Jozef Gezelle heeft het te Brugge vernomen en
schrijft hem: ‘al wat ik zoude wensen ware om mee te gaan’. Het schooljaar liep ten
einde en Gezelle ‘qui... a fait la demande expresse de venir en Angleterre’ bleef
wachten, maar Mgr. Malou schreef op 19 juli aan Mgr. Turner (Manchester) dat hij
hem de gevraagde priester niet kon afstaan. Geduld! ‘L'établissement d'un séminaire
anglais à Bruges pourra contribuer puissamment à former de bons missionnaires pour
l'Angleterre’.
Tijdens de grote vakantie 1859 vertrokken econoom Bethune en superior Frutsaert
uit Roeselare. Tegen de wil in van de Waalse hulpsurveillant Delbar, behield Vanhove,
de nieuwe superior, zijn onberekenbare medewerker, maar eiste zijn verwijdering
uit de poësis. Het eerste trimester ging voorbij. Gezelle werd ongeduldig. Nieuwjaar
biedt hem een gelegenheid om Benoit te alarmeren: ik wens absoluut te komen, maar
wacht al maanden lang te vergeefs op mijn ‘exeat’. In naam van zijn bisschop richtte
de grootvicaris zich op 6 januari tot Mgr. Malou: ‘Gezelle vroeg U vóór enkele
maanden uitdrukkelijk om te mogen komen. Hij wenst zich te wijden aan de Engelse
missionering...’ Il réitère ce désir... son désir pour les missions est aussi vif que
jamais’. Mgr. Malou heeft op 't ogenblik andere zorgen. De broeders Xaverianen
zijn in opstand gekomen tegen hun stichter. Benoit moet zich bemoeien met de
broeders te Manchester. Aldus de brief van 25 januari. Wat Gezelle betreft ‘les désirs
de Mr. Gezelle ont été soumis à un nouvel examen. Il sera impossible d'y avoir égard
avant la fin de l'année scolaire. Plus tard nous verrons’.
Einde maart kon Gezelle aan Van Oye meedelen dat zijn methode door de meesten
aanvaard wordt... maar weldra werd hij bezorgd om ‘la colonie Anglaise’. Het plan
om naast het Engels Seminarie een Engels college te Brugge op te richten moet al
eerder ontstaan zijn. Algar meent dat men te Roeselare altijd moeilijkheden mag
verwachten. Gezelle echter ziet in het vertrek van de Engelsen, vooral van Algar,
een verlies voor het Klein Seminarie. Dit meldt hij aan Faict op 24 juni. Op 27 juli
verzekerde Benoit Gezelle dat Mgr. Malou inziet dat er, althans gedurende dit jaar,
niets gedaan kan worden voor de Engelsen te Brugge. Hij begrijpt anderzijds uw
‘harassing position’ te Roeselare, en is bereid u naar Engeland te laten overkomen.
Maar hij zal eerst na de prijsuitdeling een beslissing nemen. Tracht hem dus zo vroeg
mogelijk te spreken en kom dan dadelijk, liefst met Algar, de Gheldere mag ook
meekomen. Benoit had Gezelle kort voordien ontmoet en met de Brugse bisschop
een onderhoud gehad.
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Omtrent 4 augustus ging Gezelle Faict te Brugge opzoeken. Resultaat: te Roeselare
zijt gij onmisbaar, standhouden! Maar Algar wist beter. Bij zijn thuiskomst vernam
Gezelle zijn mening: Vanhove wil u uit Roeselare verwijderen, kost wat kost. Gezelles
roekeloos ijveren voor ‘roepingen’ en zijn Vlaamsgezinde opvattingen ergerden
Delbar en Vanhove: ze waren nadelig voor de naam van het college. Op 6 augustus
schreef Gezelle een brief vol aanklachten tegen Vanhove. Faict zwicht... ‘La Question
Anglaise’ eist een spoedige oplossing anders verliest hij ook Algar. De Engelse
kolonie moet spoedig met Gezelle en Algar naar Brugge verhuizen! Op 14 augustus
was Gezelle voor het plan gewonnen. Algar, die een hekel had aan Brugge, aanvaardde
het voorstel pas op 22 augustus en wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde ‘that you
(Gezelle) and I shall both go to England if we cannot establish the new College
exactly on the footing which we wish’.
Enkele dagen nadien schreef Vanhove aan Faict: ‘Il y aura, j'espère double
avantage. Les uns auront atteint leur but poursuivi dans l'ombre, et les autres - c'est
nous ceux-là - y auront très peu perdu’.
Toen kardinaal Wiseman later (o.i. in okt. 1864) nog eenmaal Gezelle naar
Westminster poogde mee te nemen, antwoordde Mgr. Faict dat men ‘iemand lijk
Gezelle zo maar niet liet vertrekken’.
J. de Mûelenaere
(Izegem)
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Foto Brusselle.
Rijmsnoer, 1896.
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Foto Albert Setola.
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Guido Gezelle te Kortrijk
Op 20 september 1872 werd Guido Gezelle tot onderpastoor van de Lieve-Vrouwekerk
van Kortrijk benoemd. Meer dan 26 jaren zou hij in deze stad verblijven. In zijn
leven zou deze periode wellicht de schoonste worden, door geen of weinig kruisen
overschaduwd.
Brugge verliet hij, ziek en ontmoedigd. De moeilijkheden stapelden zich op: Zijn
weekblad ‘Rond den Heerd’ moest hij cm financiële redens aan andere overlaten,
zelf hard van stapel lopend in politieke artikels werd hijzelf ook over de hekel gehaald,
zijn betrekkingen met bepaalde Engelse families werden ongunstig beoordeeld. Zijn
gezondheid leed er onder. Op 30 oktober 1869 klaagt hij:
'k Ben tegenwoordig overrompeld
van menig kruis en hertverdriet,
en 't geen mij in de ellende dompelt,
is dat niet een mijn kruisen ziet.

Ten slotte werd de argeloze onderpastoor medegedeeld, dat zijn huishoudster hem
in zware schulden stak.
Het is op dit ogenblik dat Gezelle's oudste zuster Louise, die gehuwd met Kamiel
Lateur, te Heule woonde, tussenkwam en om raad ging bij de deken van Kortrijk,
Ferdinand Van de Putte. Was het omdat Van de Putte een hoogstaand en gezagvolle
priester was, die hoog aangeschreven stond bij de toenmalige bisschop van Brugge,
Mgr. Faict? Of was het omdat Louise er zich aan herinnerde dat Van de Putte als
regent van het college van ‘den Duyne’ te Brugge, aldaar de kleine Guido gekend
had? Of was Van de Putte, langs de geschiedkundige wetenschap, waarvan hij een
bekend beoefenaar was, naderhand in betrekking gekomen met Gezelle? Aan het
Brugs college, gehecht aan het Grootseminarie, werd Van de Putte in 1838 tot ‘régent
des études’ benoemd, wat in feite directeur was. De kleine Guido Gezelle alsdan een
goed elf jaar oud, werd er als leerling van de ‘classe préparatoire, deuxième division’
op 1 oktober 1841 ingeschreven. Amper twee jaren zou Van de Putte de kleine Gezelle
gekend hebben. Hij werd in augustus 1843 benoemd eerst tot ‘desservant’, nadien
tot pastoor van Boesinge. Hij was dan 36 jaar oud. Zou Gezelle ten tijde dat Van de
Putte regent was onder zijn invloed een eerste sprankel Vlaamsgezindheid opgedaan
hebben? Ferdinand Van de Putte was bekend als een overtuigd Vlaamsgezinde. Hij
was bevriend o.m. met de grote flamingant Jan-Frans Willems. Van de Putte, die een
renovator was, durfde het aan ook op Vlaams gebied, zijn college te vernieuwen. Hij
schafte de zogenaamde ‘classe française’ af. Na zijn benoeming te Boesinge werd
ze wederom opgericht. Bij de prijsuitdeling van 1842 werd een Vlaams
toneelnummertje uitgevoerd: ‘De Gallomonie (sic) of de Verfranschte Belg.’ Het
volgende jaar deed hij een toneelstukje opvoeren, gemaakt door J. Fr. Willems:
‘Dialogue entre un Flamand de pur sang et un flamand bâtard.’
Gezelle's oudste zuster Louise is in augustus 1872 bij deken Van de Putte te rade
gegaan. Stuur Guido enkele dagen naar Kortrijk bij mij, en zend intussen zijn
huishoudster weg, moet Van de Putte gezegd hebben. Zo geschiedde. Een paar dagen
heeft Gezelle alsdan doorgebracht bij de deken te Kortrijk. Deze werd getroffen door
de ziekelijke toestand van Gezelle en moet dit aan vrienden medegedeeld hebben.
Dit moet ter oor gekomen zijn van de bisschop. En op 17 september, dus kort na het
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verblijf van Gezelle bij de deken van Kortrijk, stuurt Mgr. Faict hem de thans reeds
goed bekende brief, zo belangrijk in het leven van Gezelle: ‘Vous avez du faire la
remarque que Mr Gezelle s'étiole à Bruges. Je suis convaincu qu'il n'y a que votre
influence, votre ascendant pour refaire cet homme. Voudriez-vous de lui comme
vicaire? Il va sans dire que la réponse que j'attends, doit être parfaitement libre, ce
d'autant plus qu'une fois nommé Mr Gezelle demanderait son quartier chez vous, si
petite que soit la chambre que vous pourriez lui céder.’
‘Refaire cet homme’, Gezelle moest heropgeknapt worden, moest uit een slop
gehaald worden. Hij moest weg uit Brugge, waar hij ‘overrompeld was van menig
kruis en hartverdriet.’ Mgr. Faict dacht aan Kortrijk, aan de gezagsvolle en
wilskrachtige deken, zoals Gezelle, een liefhebber van historische studies. Daar was
juist een plaats te begeven door het heengaan van onderpastoor H. Prevost.
Het gunstig antwoord van deken Van de Putte volgde heel snel op het schrijven
van mgr. Faict. Reeds drie dagen nadien, op 20 september werd Guido Gezelle
onderpastoor benoemd te Kortrijk, bij pastoor-deken Van de Putte.
Het is mogelijk dat Gezelle de deken verzocht heeft bij hem in te wonen. De
pastorij van O.L. Vrouw was in die tijd nog gevestigd in de Groeningestraat, in een
mooi herenhuis in Louis XV stijl en daterend uit de 18e eeuw. Dit huis, dat nadien
mooi hersteld werd in zijn oorspronkelijke stijl, behoort thans aan de Commissie van
Openbare Onderstand van Kortrijk en draagt het nr. 25. Een paar weken heeft Gezelle
daar verbleven. Deken Van de Putte oordeelde echter dat dit huis niet groot genoeg
was om zijn onderpastoor bestendig te laten wonen. Hij wist te bekomen dat Gezelle
zou gaan wonen dicht bij de kerk, in de ‘Faubourg des Amazônes’, zoals die wijk
destijds genoemd werd (ook in de bevolkingsregisters), in de oude Handboogstraat.
Daar logeerde hij in de H. Geestschool, een oud wezenhuis. De oude gebouwen,
zwaar gehavend door luchtbombardementen in de oorlog 1940-45, werden gans
afgebroken en het terrein werd herschapen in een auto-parking. Voor Gezelle was
de hem zo lastig vallende ‘meidenkwestie’ opgelost. Ingeschreven in het
bevolkingsregister op 26 oktober 1872, leefde Gezelle er met de ‘communauteit’,
een priester-directeur en drie leke leraars. Wanneer hij bij de aanvang van 1875 zijn
goede vriend Dr Eugeen Van Oye naar Kortrijk inviteert, noteert hij: ‘Ik en
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De grote markt te Kortrijk ten tijde van Gezelle.

heb ongelukkiglijk geenen te mijnen, ik woon over heerd bij andere lieden en koope
mijne tafel, zoodanig dat het meestendeels bij mij welgekomen en mager onthaald
moet heeten.’
Zes jaar zou Gezelle in die H. Geestschool verblijven. In een brief gericht tot
Joseph van Caloen, de latere benediktijnerabt, wellicht einde 1872 geschreven, laat
hij blijken dat hij zich reeds interesseert aan zijn nieuw milieu. Hij meldt immers dat
de school eertijds bestuurd was door een van Caloen, die onderpastoor was op O.L.
Vrouwparochie. En belooft hem - zo hij er interesse voor voelt - opzoekingen te doen
nopens die van Caloen. In feite was G. van Caloen onderpastoor op O.L. Vrouw van
1830 tot 1831.
En zo begon voor Gezelle de lange Kortrijkse periode van zijn leven.
Zijn verblijf te Kortrijk kan men in drie tijdspannen indelen.
1. Gedurende ongeveer 17 jaar was hij onderpastoor, dit tot einde mei 1889. Toen
was hij reeds 59 jaar oud.
2. Op 23 mei 1889 werd hij directeur benoemd van een Frans zusterklooster: Les
Filles de l'Enfant Jésus. Dit klooster was gevestigd bij de Broeltorens, in dit deel van
de Handboogstraat, dat naderhand omgedoopt werd in de ‘Guido Gezellestraat’.
3. Ten slotte was hij ‘rustend priester’, dit sedert einde 1894. Het rustoord voor
bejaarde dames, dat de zusters ingericht hadden, kende geen bijval, en de zusters
vertrokken terug naar Frankrijk, of naar hun klooster van Moorsele.
Gedurende zijn verblijf te Kortrijk heeft Gezelle achtereenvolgens vijf woningen
betrokken. Hij verliet de H. Geestschool om in maart 1878 een huis te gaan bewonen
op de Reepkaai (nr. 7) langs de Leie. Daar verblijft hij geen volle jaar. Op 6 februari
1879 wordt hij ingeschreven in de bevolkingsregister als wonende in de
Groeningestraat nr. 30. Rond nieuwjaar van het volgend jaar gaat hij in de huidige
Guido Gezellestraat een klein huis bewonen, van een oud magazijn gemaakt. In dit
huisje zal hij meer dan 14 jaar wonen. Het was gelegen naast de gebouwen, die de
‘Filles
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de l'Enfant Jesus’ zouden betrekken. Onlangs verdween de grote boom, die volgens
de traditie in de hof van Gezelle stond. Ten slotte zou Gezelle een iets groter huis
gaan bewonen in de O.L. Vrouwestraat nr. 24, huis dat nog steeds dit nr. draagt. De
aangifte van dit verhuis werd gedaan op 22 januari 1894. Daar zou Gezelle nog een
goed vijf jaar wonen. Op de gevel van dit huis, dat nog onveranderd gebleven is
sedert Gezelle het verliet, zou wel mogen een gedenksteen geplaatst worden. Welke
verenigingen van Kortrijk nemen het initiatief daartoe?
Niet langen tijd zou Gezelle zijn groten beschermer deken Van de Putte als pastoor
van de parochie kennen. Reeds in het begin van december 1872 werd deken Van de
Putte naar de dichtbije Sint-Maartensparochie overgeplaatst. Voortaan zou de
Sint-Maartenskerk, de aloude ‘parochie’ van Kortrijk, de dekenale kerk zijn. Die
kleine verwijdering zou natuurlijk aan de goede verhoudingen tussen Gezelle en Van
de Putte geen nadeel berokkenen. Bij het afsterven van de groten en zoals Gezelle
dichtte, van de grootslevende deken, op 8 februari 1882, zou Gezelle in twee mooie
gedichten zijn hooggeachte beschermer huldigen. Pastoor Van de Putte werd
opgevolgd eerst door pastoor Albrecht De Man (dec. 1872 - sept. 1874) die naderhand
kanunnik werd te Brugge, daarna door pastoor Edward Vyncke (sept. 1874 - maart
1894).
Het is thans uit vele bronnen uitgemaakt, dat ook in deze crisisperiode, Gezelle
met studiewerk begaan was en nog steeds dichtte. Dat hij voort
‘gelegenheidsgedichten’ maakte, lijdt geen minste twijfel. Pas naar Kortrijk verhuisd,
dicht hij een lang gedicht ter gelegenheid van de aanstelling van pastoor Edward
Scherpereel te Lampernisse. Benoemd op 22 oktober, moet die aanstelling plaats
gegrepen hebben in november. Gezelle kwam toe in Kortrijk met de naam een
talentvol dichter te zijn. Het zal niet lang duren of zijn vriend Adolf Verriest, advokaat
te Kortrijk en broer van Hugo en Gustaaf, zal hem om 'n dichtje vragen voor zijn
kinderen. Ongetwijfeld heeft Gezelle in die tijd soms zijn gemoedstemming in enkele
verzen uitgedrukt en het blad papier tussen andere weggeborgen, om later die
bloembot verder te laten uitbloeien. Zo menig gedicht groeide staag en traag en kreeg
eerst zijn volmaakte vorm jaren later. Wat wel in die jaren verdwijnt - voorlopig
toch! - is een zeker dynamisme, is die felle drang om met zijn oud-leerlingen en
vrienden een christelijke Vlaamse dichterschool op te richten. Zijn gemoed is
gekneusd, gekwetst. Het vuur is bijna uitgedoofd. Eerst later, wanneer hij die crisis
te boven gekomen is, zal hij heraanknopen met de bloeitijd van Roeselare en Brugge.
Taalstudie zal voor Gezelle meer dan ooit een echte ‘ontspanning’ zijn, een beste
middel om veel te vergeten!
Met Adolf Duclos, die nu de verantwoordelijke opsteller is van Rond den Heerd
blijft hij regelmatig corresponderen. Zijn brieven gestuurd in februari 1873 getuigen
over zijn niet verzwakte belangstelling voor het weekblad. Hij werft nieuwe
abonnenten aan, doet voorstellen om nieuwe rubrieken in het blad in te lassen. Ook
Kortrijk maakt zijn belangstelling gaande. Het laag cultureel peil van Kortrijk in die
tijd, verwondert hem. In een brief gericht tot Duclos in februari 1873 weet hij van
de Kortrijkzanen te vertellen: ‘Ze 'n weten hier niets van hun eigen stad en de gazetten
zijn nul.’ In dezelfde brief spreekt Gezelle reeds van medewerking aan het Kortrijks
weekblad: ‘De Vrijheid’. Direkt bij zijn aankomst te Kortrijk, had hij zich ingezet
om abonnenten te winnen voor Rond den Heerd. Aanvankelijk sloeg zijn propaganda
in. Het duurde niet lang. In juni 1874 doet hij er zijn beklag over in een brief gericht
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tot Ad. Duclos: ‘De Kortrijksanen (sic!) en zijn aan geen R.d. Heerd geabonneerd
te krijgen; 't arm volk alleen leest hem.’ Reeds enkele maanden te voren had hij er
zijn beklag over gedaan. In februari schreef hij aan Ad. Duclos: ‘en 'k peize dat een
artikel daarover [nam. over de Guldensporenslag] nu misschien zou gelezen worden
in Kortrijk [pas had deken Van de Putte een conferentie gegeven over die veldslag].
'n Maakt u geen valsch gedacht van 't volk alhier. De kleene menschen lezen (,) de
andere wat romans en 't is al. Mijne bibliothecarissen zelve dragen roem daarop dat
zij van hun leven nooit geen reke Vlaamsch gelezen en hebben. Ommogelijk (sic!)
van daar een gedacht van te hebben eer men hier is.’
Had Gezelle het eerste jaar dat hij in Kortrijk verbleef, teveel van zijn krachten
gevergd? Was hij zijn ziekte van een paar jaar te voren vergeten? Wat er ook van
zij, op het einde van 1873 baart zijn toestand zorgen. Zijn goede vriend, Dr. Gustaaf
Verriest, die te Leipzig studeert, dringt meermalen aan dat hij naar Leipzig zou komen
om er genezing te zoeken. Verriest dringt aan bij zijn broer Hugo. Deze verwittigt
de bisschop. Mgr. Faict richt een schrijven tot de Kortrijkse deken Van de Putte op
29 december. ‘A ce que j'apprends - zo schrijft hij -, la santé de Mr. Gezelle ne se
rétablit que très imparfaitement. Le Dr. Verriest, son ancien élève et son ami, le croit
menacé de méningite, maladie qui pourrait l'emporter en fort peu de temps. Je suis
porté à croire que le docteur n'a pas tort. La guérison radicale de Mr Gezelle n'est
possible, paraitil, qu'à la condition d'un repos absolu.’ Ook hij spreekt van een rustkuur
te Leipzig. Nog dezelfde dag antwoordt deken Van de Putte: ‘... Il est certain que
Mr G. n'a pas de santé raffermie. A quel motif attribuer ce défaut? A une constitution
ébranlée par une vie irrégulière? A défaut de soins? Je l'ignore... Il me parait qu'un
repos absolu, un changement d'air et, comme est le fond de son caractère une vie de
sans-souci, lui seraient très salutaires. Son caractère inconstant, nourri probablement
par l'idée de pouvoir faire le voyage de Leipsich (il est à supposer qu'il est en
correspondance avec son docteur), ne feront qu'aggraver son mal’. Deken Van de
Putte meldt dat Gezelle

Vlaanderen. Jaargang 15

39

Onmiddellijk rechts van het huis met de trapgevel, de straat, waar Guido Gezelle gewoond heeft. Op
het voorplan: de O -L.-Vrouwekerk.

op aandringen van burgemeester Henri Nolf, aangenomen heeft de redactie van het
weekblad ‘De Vrijheid’ op zich te nemen. ‘On ne m'a pas consulté et j'ai laissé faire.
Cette besogne est assez rude et ne peut contribuer qu'à aggraver son état. Lorsqu'il
s'agit d'écrire il ne refuse jamais.’ Ten slotte is de deken met het oordeel van de
bisschop gans akkoord: Gezelle moet naar Leipzig, een periode van far-niente, van
niets-doen zal hem veel deugd doen!
Gezelle's onstandvastigheid! Raak heeft deken Van de Putte het karakter van
Gezelle beschreven. Dit komt zo goed uit in het antwoord dat Gezelle stuurde aan
zijn dokter en vriend Gustaaf Verriest: ‘... Kon ik, gelijk de andere kunnen, al met
eenen keer af en weg zijn, dat zou genoeg gaan, maar ik ondervinde, gelijk het hier
inderdaad met mij gelegen is, dat het mijne krachten te boven gaat.’
Gezelle is niet ingegaan op het zo vriendelijk en herhaald aanbod van Gustaaf
Verriest. Hij blijft te Kortrijk en werkt stil voort. Zijn lange brief in februari 1874
tot Ad. Duclos gericht, getuigt van zijn genezing. Hij studeert, vergaart documenten
om een historische studie te maken over de Armkamer van Kortrijk. En rond juli van
dit jaar zal hij 'n Marialied dichten, waarvan de aanhef luidt:
Ik voele alsdat mijn tong herleeft, viva,
om dat mijn hert weêr blijdschap heeft, viva.

En in diezelfde julimaand, maand waarin de verjaardag valt van de Guldensporenslag,
zal de steeds Vlaams-voelende Gezelle in de geest van zijn Roeselaarse
Vlaamsgezinde gedichten een merkwaardig gedicht schrijven: Groeninghe. De aanhef
luidt:
't Is hier dat, leên vijfhonderd jaar,
de franschen hals en spooren lieten:
laat ons den blijden dag begieten
en weêr bezingen altegaar!

In dit gedicht kan hij nalaten er zijn spijt over uit te drukken, dat Kortrijk zo weinig
fier is over haar Groeninghe:
Dan zal dit veld, hier nauwelijks nog bekend,
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van jaar tot jaar weêr 't eereloof bekroonen;
dan, Kortrijk, zal, voor eigen glorie blend,
............

Verder zullen we een overzicht geven van Gezelle's bedrijvigheid als dichter. Thans
een en ander over Gezelle als priester, onderpastoor, directeur en ‘rustend priester.’
Pastoor De Coninck, die in april 1894, na het overlijden van pastoor Vyncke, het
bestuur overnam van de O.L. Vrouwparochie, heeft in zijn Liber memorialis de
priesterlijke loopbaan van Gezelle op een sympathieke, maar niettemin objectieve
wijze geschetst. Vijf jaar heeft hij van dichtbij Gezelle gekend en wellicht door dezes
collegas en de Kortrijkzanen veel vernomen over Gezelle. Uit dit boek nemen we
enkele delen over, die Gezelle als priester beschrijven. De Coninck maakte die schets
op ter gelegenheid van de onthulling en inhuldiging, op 20 april 1903, van het
gedenkteken van Gezelle bij de Lieve Vrouwekerk opgericht.
‘Eerw. Heer Guido Gezelle was Doctor honoris causa in Wijsbegeerte en
Letterkunde van de Hoogschool van Leuven, Lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Ridder van Leopoldsorde, vereerd met het Kruis pro Ecclesiâ et Pontifice,
lid van het ‘Comité Flamand de France’, enz. Nooit zocht hij eene onderscheiding,
nooit sprak hij ervan; nooit droeg hij zijn eeretekens.
Eerst en vooral Gezelle was een godvruchtige priester. Gedurende geheel den tijd
dat ik het geluk gehad heb hem dagelijks aan 't werk te zien, heb ik altijd bemerkt
dat hij door en door godvruchtig was: dagelijks zag ik hem zijne meditatie doen;
dagelijks zag ik hem het Roozenhoedje bidden; met stille eerbiedigheid zag ik hem
zijne getijden lezen. Met eene bijzondere zorge las hij de H. Misse.
Wat zijne bediening van onderpastoor aangaat, onder een zeker opzicht liet hij
eenigszins te wenschen. Hij had moeite ondertusschen om nauwkeurig te zijn in die
menigvuldige dingen die doorgaans het leven van eenen onderpastoor uitmaken, bij
voorbeeld, om stipt op tijd te zijn om te doopen, om in de missen te assisteeren op
zijn beurt, om zijn werk te doen voor de berechtingen, enz. Ja zelfs nu
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en dan moesten zijne medegezellen wel eens daarover klagen. Doch dat is wel te
verontschuldigen. Mannen die groote kunstenaars zijn, groote studiën en
navorschingen doen, in een anderen luchtkring van gedachten zweven, hebben moeite
om hen met die zelfde stiptheid dan anderen aan die dagelijksche boeien te kluisteren.
Doch hij liet niet daarom veel goed te doen. Hij was de raadsman van vele familiën.
In vele groote huizen aanveerd, zelfs waar andere priesters niet hadden ontvangen
geweest, had hij het vertrouwen van allen en door raad en daad bewees hij rondom
de grootste diensten.
Zijn biechtstoel in de kerk was druk bezocht. Nevens de rijkste heeren en vrouwen,
die in groot getal hem als biechtvader hadden, waren er ook menigvuldige arme
menschen die hem hun geweten kwamen openen. Met Paschen bijzonderlijk kwamen
alle slach van persoonen hem vinden. En was er hier of daar in stad of in het
omliggende eene verachterde zondaar in stervensnood, zeer dikwijls was Mr Gezelle
de eenige die tot hem toegang vond en hem de laatste sacramenten toediende.
Duitschen, Engelschen, Italiaanders, ja Spanjaards vonden zijnen biechtstoel.
Van die classieke sermoenen doen, dat was hem onmogelijk. Zijne onderrichtingen
en predikingen, zonder gebaren of bewegingen, zonder gerucht of geweld, waren
verrukkend en boeiend, en altijd eigenaardig. Op eene wijze zoals niemand kon,
zegde hij dingen die nooit iemand vond. Lange jaren deed hij een kort sermoen van
vijf of zes minuten in de zondagsche elfmisse: men kwam van alle hoeken van stad
om hem te hooren. In het jaar 1883 prak hij in den vasten het bitter lijden van den
Zaligmaker: buiten enkele toepassingen, waren zijne sermoenen anders niet als het
verhael (sic!) der passie Christi, zoodanig dat de aanhoorders als ooggetuigen waren
van alles: de kerk kon het volk niet slikken en men sprak van niets anders in stad.
Zoals gezegd is, was hij welgekomen bij de rijken en van hen geacht en bemind.
Doch hij was bijzonder de vriend der armen. Voor hen, zooals het meer dan eens
gebeurd is, zou hij hem van alles ontbloot hebben. Van geld uitgeput en dat gebeurde
dikmaals, gaf hij eens aan eenen armen zijnen regenscherm om hem te gaan verkoopen
en met het geld ervan in zijnen nood te voorzien. Daar hij veel weggaf en moeielijk
voor hem zelve kleeren kon koopen, kreeg hij van rijke lieden, eenige ellen laken
voor een nieuwe soutane: zij is nooit bij den kleermaker gerocht, maar ging over tot
den arme. Zoo wordt het ten minste verteld.
Menige jaren was hij bestierder der Patronage van de Cathrientjes. Die Patronage
werd ingericht omtrent het jaar 1870 in het klooster der zusterkes van Liefde in
Bersaque'ns poorte. Mijnheer Alberic Goethals had eene groote spinnerij buiten de
Gentpoorte, in welke talrijke jongedochters wrochten. Hun gedrag liet veel te
wenschen en de Zondagavonden waren voor haar zeer gevaarlijk. Hij verplichtte dan
die dochters naar die vergadering te gaan, uitsluitelijk beschikt voor zijne
fabrieksmeisjes, en hij ondersteunde dat werk door een hulpgeld dat tot heden nog
altijd geschonken wordt. Het goed door die Patronage gesticht is onberekenbaar. ...In
1875 gelastte Pastor Vyncke Mijnheer Gezelle met dat werk en hij heeft het hem
aangetrokken niet alleen totdat hij onderpastor af was, maar tot dat hij Kortrijk verliet
in 1899. In die Patronage was Gezelle in zijn klavergers. Als liefhebber van taalkunde
horkte hij gedurig die meisjes af om hunne platte Kortrijksche taal en spreuken en
verouderde woorden waartenemen en eenen grooten oogst op te doen van dergelijke
dingen. Als priester en minnaar van al wat nederig en klein was, jonde hij hem daar
en bracht veel goed te wege onder die dochters. Hoeveel liedjes heeft hij voor haar
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niet gedicht! Hoeveel belang stelde hij niet in hun spelen en vermaken! Ook die
dochters beminden hem als eenen vader en veel wierd er gekreschen wanneer hij te
Brugge benoemd de stad en meteen zijne geliefde Patronage verliet.
Terwijl hij te Kortrijk was, heeft hij bij honderden doodsanctjes, gedachtenissen
van eerste missen en eerste communiën, en van jubilés gedicht, allen even schoon
en aangenaam.
Vol geloof en godsvrucht gelijk hij was, beminde hij geweldig de kerkelijke
plechtigheden en hunne liturgie. Hij was van het gedacht dat het volk daarin moet
zoveel het mogelijk is, mededoen... Hij had willen het volk doen medezingen in
misse, vespers en lof enz. Ten dien einde gaf hij hem veel moeite en hij bekwam
eenen goeden uitslag. 't Was in de vespers van H. Drievuldigheids zondag dat het
volk in 1883 den eersten keer de Vespers medezong. Daar dat iets nieuws was in
onze streek en er altijd kleingeestigen zijn, moeten er klachten naar het bisdom gegaan
zijn en Monseigneur Faict heeft daar meer of min zijnen veto opgesteld.
(Hierna treedt de schrijver in vele bijzonderheden, die hier niet dienen vermeld te
worden).
Daar Mijnheer Gezelle hem weinig gelegen liet aan het Concours, verslonden als
hij was met andere studiën, en ook weinig gading had om pastor te worden, gerocht
hij alzoo 59 oud, altijd nog onderpastor blijvende. Dat kon nochtans niet voortduren.
Eene gunstige gelegenheid bood haar aan om hem eene verandering te verschaffen.
[Hij werd benoemd tot directeur van een Frans klooster]. Op 23 mei 1889 werd
Gezelle hun bestierder genaamd. Nooit benoeming was beter gepast. Alzoo kon
Gezelle ophouden van onderpastor te zijn; alzoo had hij eene bediening die hem een
gering bestaan gaf, maar hem veel tijd overliet voor zijne liefhebberij; alzoo mocht
hij in Kortrijk verblijven waar hij hem zoo jonde; alzoo kon hij die innige betrekkingen
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Gezelle bij de familie Nolf-Beck te Kortrijk (1898).

voortzetten met zoveel deftige huisgezinnen, waarvan hij de vriend en de raadsman
was.
Dat klooster lukte hier niet te Kortrijk. Zij kregen weinig of geene kostgangers.
Ook op einde 1894 of begin 1895 verkochten zij hunnen eigendom en keerden naar
Frankrijk terug van waar zij gekomen waren.
Alzoo viel mijnheer Gezelle zonder bediening, en ook hij begeerde geene nieuwe.
Dagelijks van dien af kwam hij misse lezen in onze kerk en hoorde er biecht. Zijne
talrijke vrienden voorzagen meer of min in zijn bestaan. De zusters van het Kindeken
Jesus hadden ook een klooster gesticht te Moorseele. Mijnheer Gezelle was daar
benoemd als buitengewone biechtbader en is het gebleven tot dat hij Kortrijk verliet.
Nu mocht Gezelle al zijnen tijd besteden aan zijne taalopzoekingen en dichtkunde.
Ook was hij daaraan bezig meer dan ooit.’
Zo schreef pastoor De Coninck over Gezelle, in 1903. De huidige volkstaal
bestuderen, in oude boeken de groei van die taal nagaan, de oude gebruiken, de
folklore van zijn volk aantekenen, bijdragen opstellen voor Rond den Heer, voor de
Kortrijkse bladen, ‘De Vrijheid’ en ‘De Gazette van Kortrijk’, zo wist Gezelle
gedurende de eerste jaren, die hij in Kortrijk doorbracht, zijn vrije tijd door te brengen
en de miseries van de vorige jaren te vergeten. Tijdelijk haalt de geleerde het op de
dichter. Het standaardwerk van deken De Bo ‘Westvlaamsch Idioticon’ verscheen
in 1873. Gezelle, die steeds goed bevriend bleef met De Bo, was hem een kostbare
hulp geweest bij het zoeken naar de eigen Westvlaamse woorden. Hij zocht steeds
verder en de vrucht van zijn staag zoeken was ‘zijn’ Idioticon, ‘Loquela’, waarvan
de eerste aflevering verscheen op ‘Meiavond 1881’. Typisch voor Gezelle is de
eindnota van dit eerste nummer: ‘Woorden, uitleg, bemerkingen, brieven, etc., immers
al dat de penne aangaat, gelieve men te zenden naar: Loquela, Kortrijk,
Handboogstrate, nr. 19. Al 't
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andere: gelden, inschrijvingen, veranderingen van woonste, etc., etc., naar den
uitgever.’ Gezelle was zijn vroegere avonturen met Rond den Heerd indachtig. Geen
tweede maal zou hij die willen beleven!
Gezelle was geen vechtersnatuur. De moeilijkheden, die hij ondervond te Brugge,
toen hij aan journalistiek deed, hebben zijn afkeer voor gelijk welke strijd nog doen
toenemen. Dit legt wellicht zijn afzijdigheid uit tegenover de gilde door zijn beste
vrienden gesticht onder de naam van ‘Gilde van Sinte Luitgarde’. Zijn bekende brief
tot Ad. Duclos gericht op 20 augustus 1874, en waarin hij bekent niet te willen trekken
‘aan hetzelfde zeel’ is al te duidelijk. Zijn afkeer voor ‘kampen en strijden’ zou nog
meer tot uiting komen bij de hulde, op 30 september 1885, gebracht aan zijn onlangs
overleden grote vriend deken De Bo. In zijn rede aldaar uitgesproken, zal hij zijn
beruchte aanval doen tegen de jonge Vlaamse studentenbeweging, tegen de door
hem gebrandmerkte ‘ruitebrekerij’. Gezelle had destijds, in zijn Roeselaarse periode,
het vuur aan de lont ontstoken door zijn gedichten, door bij zijn studenten de liefde
tot Vlaanderen en zijn taal op te wekken. De moeilijkheden die hij naderhand
ondervond, vooral echter zijn weinig strijdlustig karakter, zijn ingeboren
vreesachtigheid maakten hem wantrouwig tegenover alle strijd. Vlaanderen en zijn
taal meende hij best te dienen door stil opbouwend werk. Tegenover de vreemde
Franse taal en het stijve en ‘protestantse’ Hollands, wilde hij door zijn taalstudie en
zijn dicht- en prozawerk een algemeen beschaafd ‘Vlaams’ opbouwen, en zo de
Vlaamse zaak vooruit helpen.
De rust die hij genoot te Kortrijk, de genegenheid die hem omringde zou de oude
kwetsuren helen en thans, nog meer taalvaardig door zijn jaren taalstudie, zou een
tweede dichterlijke bloei, een ‘nabloei in rust’ beginnen.
Reeds in 1877, onder impuls van Gustaaf Verriest, begint Gezelle aan de heruitgave
van zijn werken. Zo verschijnen achtereenvolgens Dichtoefeningen, Kerkhofblommen
en Gedichten, Gezangen en Gebeden. In 1880 verschijnt een nieuwe dichtbundel:
Liederen, Eerdichten en Reliqua. De titel alleen van die bundel verraadt de inhoud.
Hij bevat een aantal gedichten van vroegere jaren en een zeer groot aantal
gelegenheidsgedichten.
In 1886 verschijnt de prachtige vertaling van Longfellow's Hiawatha, als nr. 50
van het Davidsfonds. Thans blijkt, na die jaren taalstudie, Gezelle's schitterend
taalscheppend vermogen.
Een nieuwe uitgave van Gezelle's werken verschijnt te Roeselare in 1892. Als
vijfde deel van die ‘heruitgave’ verschijnt een nieuwe bundel Tijdkrans, in 1893.
Met Rijmsnoer, bundel die verscheen in 1897, zou Gezelle volop bewijzen, dat de
herbloei volledig was en dat hij het hoogtepunt van zijn dichterlijke levensbaan
bereikt had.
Huldeblijken blijven dan ook niet uit. In 1886 wordt Gezelle benoemd tot lid van
de pas gestichte Koninklijke Vlaamse Academie van Gent, in 1887 wordt hem het
eredoktoraat van de Leuvense Universiteit toegekend, in 1889 ontvangt hij een
pauselijk erekruis en een koninklijke ridderorde, in 1890 wordt onder zijn impuls
het nog steeds bloeiend tijdschrift Biekorf gesticht.
De oud-geworden dichter is gelukkig. Hij is geworden de beroemde ‘Kortrijkse
dichter’, vereerd en bemind.
Mgr. Waffelaert, de Brugse bisschop, had Gezelle de vertaling toevertrouwd van
zijn ‘Meditationes Theologica’. En nu citeren we verder uit de ‘Liber Memorialis’
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van pastoor De Coninck: ‘Zeer dikwijls trok Mr Gezelle naar Brugge om zijne
vertaling aan den bisschop voor te lezen en met hem de laatste veranderingen eraan
te brengen. Vermoedende dat het een last was voor Gezelle van altijd naar Brugge
over end weêr te gaan en dat het voor beiden gerieviger ware geweest indien Gezelle
te Brugge was, stelde Mgr. de Bisschop aan Mr Gezelle voor van Bestierder te willen
worden van het Engelsch Klooster te Brugge, die door sterfgeval zonder bestierder
was, en liet hem eenige dagen om hem te overdenken. Denkende dat het de begeerte
was van zijn Hoogweerdigheid en niet durvende weêrstaan, aanveerde hij en kreeg
zijn brieven voor die bediening den 30 Maarte 1899. Het duurde nog vier of vijf
weken eer Mijnheer Gezelle in zijnen nieuwen post kon t'huis gaan. Intusschen werd
er veel geklaagd over den bisschop en geweend over Mr Gezelle te Kortrijk. Hij
zelve verliet ons met grooten weemoed. Helaas! Hij leefde niet lang meer te Brugge.
Na korte dagen ziekte overleed hij er den 27 november 1899. Eene draadmare bracht
dit droevig nieuws over naar Kortrijk, waar aanstonds aan alle hoeken en kanten van
de straten een gedrukte rouwplakkaat aangeplakt wierd met de enkele woorden:
“Gezelle is dood.” Wat er al gejammerd wierd te Kortrijk onder grooten en kleinen
is onzeggelijk. Vele Kortrijkzanen woonden zijnen lijkdienst bij te Brugge. Het was
een algemeen spijt in stad dat hij niet hier, maar daar gestorven was en dat wij alzoo
van zijne grafstede beroofd waren. Eenige rijke familiën bevolen en bekostigden in
Onze Lieve Vrouwkerk eenen plechtigen zieledienst voor den overledenen Meester.
Hij wierd er gezongen den Woensdag den 6 December 1899 om 10 1/2 uren. Tussen
Misse en Absoute werd er eene wonderschoone lijkrede uitgesproken door Eerw.
Heer Karel Callebert, afkomstig van Rousselaere, pastor te Blankenberghe, leerling
van den overledene en grooten bewonderaar van den Meester. Geheel de Choor was
in de rouwe gezet. Een prachtig praalgraf werd in de kerk opgeslegen. De kerk was
zoo opgepropt van volk dat er bijna geen middel was om ten offeren te gaan. De
vijftien honderd doodgedachtenissen waren uitgeput verre vooraleer de offrande ten
einde was. In 's Graven Capelle was intusschen eene misse voor de vrouwen.’
Als slot van deze bijdrage, geven we nog de aanvang van het artikel van pastoor
De Coninck, waar hij het heeft over
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Gezelle op zijn doodsbed († 27.11.1899).

de onthulling en inhuldiging van het borstbeeld van Gezelle, dat nog steeds oprijst
aan de voet van de Lieve-Vrouwekerk.
‘Op 20 april 1903 werd de onthulling en inhuldiging gevierd van het gedenkteeken
van Meester Guido Gezelle, staande naast de kerk langs de Noordkant. Des morgens,
om 9 uren, op het verzoek van het Berek tot oprichting van Gezelle'ns gedenkteeken,
werd in de O.L.V. kerk door den Heer Pastoor bijgestaan van vier priesters eene
plechtige zielmisse met absoute gezongen, waarin vele menschen ten offeren kwamen.
Een stoet samengesteld uit al de genootschappen van Stad en gevolgd door een groot
getal vreemde bewonderaars van Gezelle en gesloten door de Heeren van het
bovengemeld Berek en de geestelijke en wereldlijke Overheden van Stad trok van
het spoorhalle plein naar het gedenkteeken rond elf uren en half. Toen die groote
menigte rond het borstbeeld geschaard was, deed Mijnheer Vercruysse voorzitter
van het Berek de overgave van het gedenkteeken aan stadsbestuur, in wiens naam
de Heer Burgemeester August Reynaert de gifte aanveerde betuigende zijnen dank
en zijne bewondering voor den grooten Dichter. Daar sprak de letterkundige Mr
Janssens, oud-volksvertegenwoordiger van St Niklaais eene schitterende lofsprake
uit over Meester Gezelle. De geestdrift was groot onder het volk. Ten éen ure werd
er in de katholieke kring een schoon feestmaal opgediend, waaraan een honderdtal
minnaars en bewonderaars van den overledenen Meester deelnamen en waarop
verscheidenen schoone en treffende heildronken gedaan wierden. Het gedenkteeken
van Guido Gezelle is het werk van kunstbeeldhouwer Jules Lagae van Rousselaere.
De kop is uitmuntend gelijkende. Het werd betaald met de vrijwillige bijdragen van
zijn vrienden en de hulpgelden der openbare besturen. Het oprichten van dat
gedenkteeken vindt zijn reden hierin dat Guido Gezelle het grootste deel van zijn
leven te Kortrijk gesleten heeft (van 1872 tot 1899); dat hij nergens meer bemind en
bewonderd geweest is, en dat hij hier het grootste getal en het merkweerdigste deel
zijner gedichten gemaakt heeft. Elders dan bij O.L.V. kerk mocht het beeld niet staan:
in die kerk was hij geheel den tijd van zijn verblijf te Kortrijk werkzaam; rond die
kerk had hij gewoond en hem bewogen.’
Uit het ‘Liber Memorialis’ van pastoor De Coninck noteren we nog het volgende:
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‘Dat borstbeeld hier opgericht ter eere van Gezelle is wonder gelijkend. Het is in
marbel gemaakt naar een ander in gebakken steen van denzelfden kunstenaar Jules
Lagae. Ziehier hoe men dat borstbeeld bezit. Mijnheer Gustaaf Verriest professor
bij de Hoogschool van Leuven had toch zoo geern het borstbeeld van Gezelle zijnen
oud-meester en boezemvriend bezeten. Hem dat rechtstreeks vragen was zoveel als
het geweigerd worden. Hij ging er dan onrechtstreeks naartoe. Hij kende zeer wel
den Rousselaarschen beeldhouwer en aanzag hem als bekwaam om dat werk wel te
verrichten. Hij trachtte dan den jongen kunstenaar in betrek met Gezelle te stellen,
die, liefhebber van al wat kunst heet, den jongen kunstenaar wellicht waardeerde,
aanmoedigde en onder zijne vrienden telde. Om hem werk te geven en op zijn gedurig
aandringen, liet hij ten langen laatsten aan Lagae toe zijn borstbeeld te maken, van
zijn zelven verwonderd, zegde hij, zoo onnoozel te zijn van dat toe te laten. Dit
borstbeeld werd gemaakt omtrent één jaar eer hij Kortrijk verliet op Verriest 's kosten.
Het Berek van Gezelle'ns gedenkteeken heeft in de kerk van O.L.V. een jaargetijde
gesticht voor Heer en Meester Gezelle op zijnen sterfdag voor 20 jaren, tot 1922.’
Sedert wordt ieder jaar, nu op aanvraag van het Kortrijks Davidsfonds, op een zondag
dicht bij de verjaring van de sterfdag, een H. Mis opgedragen voor Gezelle en wordt
er onder die mis een gelegenheidspreek gehouden over de betreurde Heer en Meester.
J. De Cuyper
(Kortrijk)
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Foto Albert Setola.
Mannen van Vlanderen, ontembare diet, 't past u den moed uwer vaderen te melden
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Gezelle en de Engelse poëzie
Wanneer een mens intellectueel wil leven, is het absoluut noodzakelijk dat hij telkens
weer alle intellectuele inhouden die hij in de loop der jaren verworven heeft, toetst
aan zijn nieuwe levensinzichten. Dat vergt een telkens herzien, herclasseren,
herwaarderen, herverteren. Wat is Guido Gezelle voor mij nu, in mijn veertigste
levensjaar, met de levenservaring die ik nu heb, tegen de achtergrond van literaire
appreciatie die ik nu denk. Zeker iets geheel anders dan hij was toen ik twintig was.
Om te weten in hoeverre Gezelle ‘het aanschijn der wereld’ voor mij verandert, in
hoeverre hij een exponent is van intellectueel leven, moest ik eerst een lijst maken
van de gedichten, die ik als gehele gedichten zeer mooi vind. Ik geef die lijst hier,
ofschoon dat wat lang schijnt, omdat er vele conclusies kunnen uit getrokken worden.
Die lijst kan lezers en bloemlezers misschien verder dienen. De talloze prachtige
regels, strofen, delen van gedichten en brokstukken zijn niet meegerekend.
1857

o 't Ruischen van het ranke riet

1858

Een bonke keerzen
Dien avond en die Rooze
Gij badt op eenen berg

1860

o Lied...
't Laatste
Tot de Zonne
Hoe vaart gij

1877

Het Meezennestje

1881

o Heerlijk handgedaad
o Lenteblomke

1882

Vol naalden vliegt de lucht
o Kinders van de locht
o Wilde en onvervalschte pracht

1883

Alleene, uit aller oogen
o Eerbiedweerdig hoofd
o Gij dikke...
Mijn hert is als een blomgewas

1889

't Is dag! 'k Ben uitgerust
De zonne rijst
o Gulden hoofd der blijde zonne
Het ruwrijmt, het brimmelt
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1890

Eenzaam om mij, allentwegen
De zonne zit
Hemellawerke
'k En hoore u nog niet
Waar zit die
o Blomme
Hoe riekt gij, Bamisbosschen, goed
o Pereboom, belaên

1891

o Wankelende oogenwonne

1892

De geluw-groene weiden
Bereukwerkt en berijkdomd
'k En ete niet

1893

o Leeksken licht
Slaapt gij nog

1894

Den ouden Brevier
Oogentroost
Hoe zeere vallen ze af

1895

Boomen
Meidag
De Ramen
De Bleekersgast
o Heemelijke Diepten
o Zoete honing
Lentegroen

1896

De wintermuggen
Het gers
Hoe weet gij 't dan zoo wel
Meizang
De Meiboom
Roozenmond
De avondtrompe
Ichthus eis aiei
Laat worden
Casselkoeien
Avondrood
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De winden
1897

Abeelen
Maagdengroen
Hagedooren
Vogelzang
Bonte Abeelen
Terug
Wierook
Wolkensnee
Tranen
't Scheerwiel
Cytisus Laburnum
Serenum erit

1898

In 't riet
Aan den Lindeboom
Bladerval
Ego Flos
Platanus

1899

Uit de Diepten

Totaal: 76 gedichten
Gezelle heeft dus 76 voor mijn gevoel zeer goede gedichten geschreven! Zes en
zeventig! Dat is een ongelooflijk groot aantal; er zijn weinig dichters, zelfs onder de
grootsten uit de wereldliteratuur, die, ook maar bij benadering, op zoveel kunnen
bogen. Kijkt men dan naar de data, dan valt op dat Gezelle eigenlijk pas begint goed
te dichten na 80, na zijn 50ste dus, wat voor een lyrisch dichter verbazend laat is. De
meeste lyrische dichters zijn jong en verliezen hun lyrisch
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elan als ze ouder worden. En eigenlijk wordt Gezelle pas helemaal groot in 90. Er
is een grote gulp lyrische perfectie in 90, en een nieuwe in 95-96-97 - vlak vóór
ziekte en dood. Dat hij zo laat zijn lyrisch hoogtepunt bereikt, laat hem toe de
technische fouten van veel jonge lyrici te vermijden.
Gezelle komt mij voor als een dichter die eerst schreef over de meest gangbare
thema's, eigenlijk meest gelegenheidsgedichten, en zonder iets dat bijzonder
opmerkelijk of interessant is. Het dreunt, het galmt, het dondert, maar het is saai.
Plots nochtans klinkt een echte, eigen stem: een stem van eigen doorvoeld leed en
troost, en vooral van directe emotie bij een direct contact met een reëel voorwerp.
Het is ook een dichter die eerst door zijn gemak irriteert: alles rijmt en stafrijmt, alles
wordt ongenadig afgewikkeld, er is nergens reserve, strakheid, strengheid voor
zichzelf. Dat banale gemak voorspelt zeker de grote dichter niet.
Na 80 is Gezelle ten volle in het bezit van zijn instrument. Zijn woorden zijn sterk
en volwaardig, zijn rhythmen zeker en vast; over de keus van zijn thema's is er geen
twijfel meer: de hele zinnelijke schepping van de natuur ligt voor hem open.
Zijn woorden zijn alle Vlaamse woorden die door de eeuwen heen Vlaams geweest
zijn; zijn rhythme is het enige rhythme dat voor een gedicht past: de ademhaling zelf.
Ik moet dit zeggen: voor mij is Gezelle wat het rhythme betreft de beste dichter. Bij
Gezelle is dichten ademen, zuiver in- en uitademen, het is dus zuiver levens-bewegen.
Dat is, meen ik, in de wereldliteratuur uniek.
Over zijn thema's oordeel ik, paradoxaal, het volgende. Gezelle dacht bijzonder
weinig, althans in zijn verzen. Men komt bijna nooit een gedachte tegen (er zijn
enkele uitzonderingen bv. in ‘'k En ete niet’). Maar het is nu net dat, wat hem tot
zulk groot dichter maakt. Niets doet onze Nederlandse verzenwinkel zoveel kwaad
als het ‘denken’ dat de dichters doen. Al die valse, dwaze, halve, half-gedachte,
kleine gedachten die ze onverteerd in verzen malen zijn het, die de poëzie zo dodelijk
kwetsen. Bij Gezelle kleeft het vers onmiddellijk aan het voorwerp, alles is volkomen
echt. Naast Gezelle lijken andere dichters poseurs. Hij heeft één enkele drijfveer:
bewondering. Hij leeft in een wereld waar hij alle natuurlijke voorwerpen bewondert,
en die bewondering is zo volkomen, dat ze mystiek, extase kan genoemd worden in elk geval is zij de essentie van de dichtkunst en zelfs van het leven zelf. De essentie
van de houding van de mens is m.i. ‘De wereld is vol lijden en vol lelijks - en toch
is haar pracht zo groot dat uit ons hart, bij tranen, lof en juichen breekt.’ Dat is
Gezelles houding helemaal.
Doordat hij zo puriteins was opgevoed en priester was, bleef voor deze zo geweldig
zinnelijke mens de vrouw, en alles wat ermee verband houdt - bv. de plastische kunst
- gesloten en verboden. Geheel die zinnelijkheid wendt zich naar de natuur en naar
de taal, en het is dank zij die beperking dat wij de enige verzen in de wereldliteratuur
hebben over het gras, over de koe, over de vis, over de vlieg. Ook in dat opzicht is
Gezelle uniek. Voor hem alleen, denk ik, was een bloem volkomen wat ze is:
onpeilbaar, oneindig, op zichzelf een directe openbaring van een eeuwige kracht.
Als ik één gedicht moest uitkiezen om in der eeuwigheid te lezen, dan zou het
zijn: ‘Bereukwerkt en berijkdomd’; dit is volmaakt, omdat het in één adem verenigt
het geluk van morgen, middag en avond, en dat geluk is enkel bewondering.
Tenslotte zou ik een paar gedichten van Gezelle willen vergelijken met gedichten
van enkele grootste dichters uit de wereldliteratuur.
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In vergelijking met Gezelles ‘Hemellawerke’ uit 1890 (dat niet volmaakt is: de 3e
strofe bv. is prozaïsch, en het geheel is niet straf genoeg gebonden) lijkt Shelley's
‘Ode to a Skylark’ (1820) mij een academisch opstel, stijf, rhetorisch, braaf
droog-descriptief, zonder lyrische ademhaling, zonder contact met het object.
Tussen Gezelles ‘Waar zit die heldre zanger, dien’ (1890) en Keat's ‘Ode to a
Nightingale’ (1819) is er feitelijk geen overeenkomst. Gezelles gedicht lijkt eerder
alweer op dat van Shelley tot de leeuwerik. Maar toch is het zo, dat Keats' gedicht zeer mooi, behalve de derde strophe - gesproken taal is, en Gezelles zuivere lyriek.
Er is daar een absolute grens tussen, een ‘mutatie’. Waar heeft Gezelle dat geleerd,
hij die zo saai en prozaïsch begonnen was! Al de woordkramerij is weg, er is zuivere
waarheid over.

Gezelle en Hopkins
Abeelen
Verschgevelde abeelenboomen
liggen langs de grachten heen;
die den ouden zandweg zoomen,
hoofd en armen afgesneên.
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Sterke stammen, kon dat wezen,
gij, die, op en in den grond,
met uw' voeten vastgevezen.
vamen diepe, ondelgbaar, stondt?
Gij, die 't zwaar geweld der winden,
Kreunende, op uw kruinen droegt;
die zoo lang den boosgezinden
wintervijand wedersloegt?
't Edel hoofd intweengespleten,
Knoken in den grond geboord,
wie heeft 't al u afgebeten
dat uw' schoonheid toebehoort?
Spillen zie 'k, en spanen, dragen;
splenters, uit uw hoofdgewaai;
takken uit uw' toppen zagen,
kerven af uw' teenen taai!
Elk komt uit en wondt en snijdt u;
raapt en rooft, met volle hand;
nu dat, omme en verre en wijd, uw
hooge kroone ligt in 't zand.
Vijandschap, aan alle zijden,
woedt om uwe ellendigheid:
heeft u ooit, in vroeger' tijden,
vrede en vriendschap één ontzeid?
Edel volk, wanneer gij wachttet,
langs den weg, en schaduw smeet
op die, moegegaan, versmachtte 't
zonnevier, was 't iemand leed?
Iemand leed! Ach, laat mij weten
wie dat 't is, die, afgemat,
heeft ondankbaar neergezeten,
in de schaduw! Leert mij dat!
Meermaals mocht ik asem halen,
vluchten onder 't groene dak,
als het zweerd der zonnestralen
scherp mij in de lenden stak.
Boomen, in uw' looverlane,
tellende, een voor een, u al,
's zomers, zoete abeelenbane,
zelden ik nog komen zal!
't Deert mij zo! - De abeelenboomen
liggen langs de grachten heen,
die den ouden zandweg zoomen,
hals en handen afgesneên!
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Binsey poplars
My aspens dear, whose airy cages quelled,
Quelled or quenched in leaves the leaping sun,
All felled, felled, are all felled;
Of a fresh and following folded rank
Not spared, not one
That dandled a sandalled
Shadow that swam or sank
On meadow and river and wind-wandering weed-winding bank.
O if we but knew what we do
When we delve or hew Hack and rack the growing green!
Since country is so tender
To touch, her being só slender,
That, like this sleek and seeing ball
But a prick will make no eye at all,
Where we, even where we mean
To mend her we end her,
When we hew or delve:
After-comers cannot guess the beauty been.
Ten or twelve, only ten or twelve
Strokes of havoc ûnselve
The sweet especial scene,
Rural scene, a rural scene
Sweet especial rural scene.
1879
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Hier is het thema precies hetzelfde, en er is een grote verwantschap tussen die twee
dichters. Hopkins heeft dit voor, dat hij een origineel en zeer subtiel metrum probeert,
terwijl Gezelle, zoals al te vaak, het doet met de oude viervoeter (die hij weliswaar
omtovert). Hopkins drukt een diepe gedachte uit, Gezelle een eerder vanzelfsprekend
gevoel. Maar alles bij elkaar genomen, staat Gezelles gedicht weer zoveel dichter
bij het onderwerp, de boomen, is hij er zoveel eenvoudiger en directer en dieper mee
begaan; lijkt de Engelse dichter gemaakt en geaffecteerd tegenover de Vlaamse; is
Gezelles gedicht beter.

Gezelle en Wordsworth
De bleekersgast
't Ververscht mij, in 't geweld gestaan
der hooge zonnekrachten,
te zien van verre, aan 't water slaan,
vuls arems, uit de grachten,
den bleekersgast: de regenvloed
't geleschte lijnwaad ronken doet.
Den lepel zwaait hij, zwak van leên,
ter beken uit, omhooge;
en waken doet, hoe verre heen
hij werpen kan, zijn ooge:
de laatste lage en mist hij niet,
en al dat droge is nat hij giet.
De groote zonne lacht daarop
heure alderliefste lonken;
die, vallende in den dreupeldrop,
den dreupeldrop ontvonken:
ik regenbogen, smal van bouw,
nu hier nu daar, in 't gers, aanschouw.
Het lijnwaad is, en 't gers, nu nat
genoeg; de lanen leken;
en wederom zijn spegelglad
van aanschijn al de beken:
de bleeker zit en droogt entwaar
de peerlen uit zijn kroezelhaar.
Verzachten doet dat regenbeeld
't Geweld der heete stralen,
en lichter in de longer speelt
voortaan mij 't asemhalen:
zij vrede aan al die 't schone van
Gods wonderheên beseffen kan!
1895

The solitary reaper
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Behold her, single in the field,
Yon solitary Highland lass!
Reaping and singing by herself;
Stop here, or gently pass!
Alone she cuts and binds the grain,
and sings a melancholy strain;
O listen! for the Vale profound
Is overflowing with the sound.
No Nightingale did even chaunt
More welcome notes to weary bands
Of travellers in some shady haunts,
Among Arabian sands:
A voice so thrilling ne'er was heard
In spring-time from the Cuckoo-bird,
Breaking the silenc of the seas
Among the farthest Hebrides.
Will no one tell me what she sings?
Perhaps the plaintive numbers flow
For old, unhappy, far-off things,
And battles long ago:
Or is it some more humble lay,
Familiar matter of to-day?
Some natural sorrow, loss, or pain,
That has been, and may be again?
Whate'er the theme, the Maiden sang
As if her song could have no ending;
I saw her singing at her work,
and o'er the sickle bending; I listened, motionless and still;
And, as I mounted up the hill,
The music in my heart I bore,
Long after it was heard no more.
(1803)

Wordsworth gebruikt, als Gezelle, de viervoeter. Er is een grote gelijkenis tussen dit
gedicht en het leeuwerik- en nachtegaalgedicht van Gezelle. En toch lijkt het mij dat
Gezelle de Engelse dichter ver overtreft. Gezelles woordbeheersing is oneindig groter.
Taalstructuur, zinnelijke emotie, doordringing van het onderwerp, beweging, alles
is hier beter dan bij Wordsworth, die hier nochtans ook een bewonderenswaardig
waar vers schreef.
Is het intellectueel niet van allereerste belang, dat iemand de dingen die zijn, naar
volkomen waarheid aanschouwd heeft, en ze met wat in het heelal ontbreekt, gevoel
en woorden, bekleed heeft. Is er iets groters?
Christine D'haen (Brugge)
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Foto Albert Setola.
Ah, de vrijheid is zoo zoet... gouden kevie, gouden kerker: Ah, de vrijheid is zoo zoet... liever vrij als alle goed!
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De tweede dichtbloei van Gezelle
Het leven van Gezelle kan onderverdeeld worden in drie perioden: een eerste lyrische
bloei gaande tot ca. 1865 en een tweede bloeiperiode, het dichterlijk hoogtepunt van
zijn leven, vanaf ca. 1882, van elkaar gescheiden door een periode van sterk
verminderde lyrische produktie.
Op 20 september 1872 wordt Gezelle van Brugge naar Kortrijk overgeplaatst als
kapelaan in de O.-L.-Vrouwparochie. Op 23 mei 1889 wordt hij tot directeur benoemd
van de Zusters van het Kind Jezus, een uitgeweken Franse congregatie. Dit ambt,
een sinecuur1, bekleedt hij tot 25 september 1893. Dan keren de Franse zusters naar
hun land terug en vanaf dat ogenblik tot 30 maart 1899 verblijft hij vrijwel ambteloos
te Kortrijk, zodat hij zich volledig aan zijn dichterlijke en taalkundige arbeid wijden
kan. Op 30 maart 1899 wordt hij rector van de Engelse Kanunnikessen te Brugge,
waar hij op 27 november van hetzelfde jaar overlijdt.
De eerste Kortrijkse jaren waren jaren van trage, smartelijke heraanpassing aan
het leven. Gezelle had Brugge verlaten in een toestand van overspanning en volslagen
moedeloosheid, hij voelde zich gebroken en ziek en was de neurasthenie nabij2. Het
zal jaren duren vooraleer hij zijn zware inzinking te boven komt3. Pas omstreeks
1877 zal de lyricus opnieuw in hem ontwaken:
O Dichtergeest, (...)
'k gevoel 't, en zuchte, eilaas,
naar uw' welsprekendheid!4

Aarzelend en tastend van 1877 tot 1881 met o.a. in 1880 het prachtige zongedicht o
Heerlijk handgedaad, om in 1882-83 met Jordane van mijn hert, o Wilde en
onvervalschte pracht, Alleen, uit aller oogen en Mijn hert is als een blomgewas e.a.
ten volle te ontluiken en vanaf ca. 1890 tot begin 1899 in overstelpende heerlijkheid
open te bloeien, zodat men werkelijk van een poëtisch wonder kan gewagen. In 1893
verschijnt Tijdkrans, in 1897 Rijmsnoer om en om het jaar, terwijl postuum in 1901
zijn Laatste Verzen werden uitgegeven, drie lyrische hoogtepunten.
De poëzie uit Gezelles tweede bloeiperiode vergeleken met die uit zijn eerste
periode, vertoont, bij alle gelijkheid van inhoud, taal- en stijleigenheden, een
volkomen verschillende compositiewijze. Voortaan stelt Gezelle zich niet meer
tevreden, zoals in Dichtoefeningen (18581), Gedichten, Gezangen en Gebeden (18621)
en Liederen, Eerdichten et Reliqua (18801), met een min of meer toevallige
juxtapositie van op zichzelf staande gedichten. Tijdkrans en Rijmsnoer vertonen een
duidelijke, weloverwogen architectuur: de gedichten, toch steeds de neerslag van
onsamenhangende, min of meer toevallige inspiratiemomenten, worden er in een
samenhangend verband bijeengeplaatst zodat ze niet langer aandoen als los naast
elkaar staande, meermalen herhaalde natuurimpressies en zielsaandoeningen.
Met zijn triadische, cyclische indeling in ‘Dagkrans’, ‘Jaarkrans’ en ‘Eeuwkrans’
is Tijdkrans Gezelles meest gestructureerde bundel. Hij bevat in totaal tweehonderd
zesenzestig gedichten, m.n. ‘Voorhang’, één, ‘Dagkrans’ zeventien, ‘Jaarkrans’
tweehonderd vijfentwintig en ‘Eeuwkrans’ drieëntwintig gedichten. Van elk van
deze tijdindelingen, dag, jaar en eeuw, tekent hij de specifieke, typische aspecten:
‘Dagkrans’ schildert het verloop van een dag, ‘Jaarkrans’ volgt de gang der twaalf
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maanden en ‘Eeuwkrans’ is eeuwigheidslyriek over tijd en eeuwigheid, mens en
God.
Rijmsnoer behoudt alleen het middenpaneel van het drieluik, m.n. de cyclus van
de twaalf maanden met honderd negenendertig gedichten, uitwendig begrensd door
een ‘Voorhang’ van acht gedichten over meer algemene lyrische thema's en een
‘Aanhang’ van een tachtigtal ‘slapende botten’ of kleengedichtjes.
De postume bundel Laatste Verzen bevat de nalatenschap uit verschillende perioden
daterend5 met o.a. een zeventigtal gedichten uit de jaren 1882-1899, waaronder enkele
van de meesterlijkste verzen ooit door Gezelle geschreven, als Moederken (mei 1891)
en Ego Flos... (nov. 1998).
In de bundels uit zijn tweede dichtbloei verschijnt ons dezelfde en een andere
Gezelle. De meeste thema's uit zijn eerste periode komen opnieuw aan de beurt en
ook de inhoud heeft geen grondige veranderingen ondergaan. Dezelfde Gezelle, maar
toch ook een andere Gezelle door zijn voorkeur inzake onderwerpen en zijn kijk op
de onderwerpen, anders ook door zijn toon en accent. In zijn eerste periode is de
zuiver lyrische poëzie, d.i. poëzie die rechtstreeks aan een persoonlijke stemming
ontleend is, niet talrijk. De dichter zelf is niet het onderwerp van zijn poëzie, zijn
inspiratiebronnen zijn godsdienst, natuur, medemens en volk. Bij de jonge dichter
komen de impulsen meer van buiten, bij de oudere dichter meer van binnen. In zijn
tweede periode is er ook niet meer diezelfde gevoelsuitbundigheid, hij is beheerster,
minder voortvarend en minder retorisch geworden, hoewel in zijn diepste wezen
toch nog steeds dezelfde romantische lyricus. Men vergelijke maar even Binst het
stille van den nacht (1858?) met b.v. Hemellawerke heet gij (1890?).
Die versobering bracht een grotere zakelijkheid mede, een verscherping en
precisering van de verwoording, doch niet zozeer een verkorting: er is en blijft de
woordenvloed, de gestileerde overvloed. Van de jaren 1882-86 af is Gezelles taal
uitgegroeid tot een der meest kunstige Nederlandse dichtertalen, een zelfgeschapen
kunstenaarstaal van een vrijwel onuitputtelijke rijkdom en een verbazende smijdigheid.
Het zal wellicht in geen eeuwen meer mogelijk zijn zulk een lenigheid en
plooibaarheid te bereiken. Jammer nochtans dat hij bij de opbouw van zijn taal het
West-
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vlaams, en niet het Algemeen Nederlands, tot grondslag heeft genomen: het door
Gezelle gehuldigde taalparticularisme is thans definitief voorbijgestreefd en alleen
nog historisch te begrijpen en te waarderen6. Gezelle heeft zich weten te bevrijden
van de Bilderdijkiaanse bombast, van de retoriek van zijn tijd en de conventionele
schrijftaal, van het keurslijf ener verstarde poëtica. Hij is volledig zichzelf geworden.
Het eigen geluid, ongetwijfeld reeds aanwezig in zijn eerste bundels, heeft zich
vervolmaakt tot een onnavolgbare eigenheid van taalmelodie en taalbeweging, van
versmuziek en taalsymboliek. Eigen woordkeuze, eigen woordvorming, eigen syntaxis,
eigen metriek, eigen strofiek, eigen verstechniek, eigen toon en accent, eigen visie
en opmerkingsgave, alles onderscheidt zijn poëzie van de toenmalige ietwat muffe
en boekachtige dichtkunst. Gezelle heeft niet geschreven volgens een bepaalde
formule of theorie, hij heeft als dichter bij Gods genade gezongen volgens de golving
van zijn eigen ritme, wat aan zijn lyriek die onnavolgbare Gezelliaanse
oorspronkelijkheid verleende. Een wonder van frisheid en natuurlijkheid, zo virtuoos
en toch zo volks, zo kunstig en toch zo ongekunsteld.
Gezelles lyrisch dichterschap is gerijpt tot groter kunstenaarschap. De reeds
merkwaardige techniek uit de eerste periode werd tot volmaaktheid ontwikkeld. Zijn
vormgevoel en vormbeheersing hebben nagenoeg de uiterste grenzen bereikt, een
ongeëvenaarde perfectie. De lyriek uit zijn eerste periode bezat ongetwijfeld reeds
de kwaliteiten van de geboren dichter door de secure waarneming en rake
verwoording, de verfijnde taalmuziek en de ritmische bewogenheid in gedichten als
Pachthofschilderinge (1855-56), Het Schrijverke (1857), O 't ruischen van het ranke
riet (1857), Dien Avond en die Rooze (nov. 1858), Gij badt op eenen berg (1859?).
Maar toch was er nog veel oneigens en onpersoonlijks, hij liet zich nog te vaak deinen
op de conventionele metra met stopwoorden als ‘ja, neen, ach, wanneer’ ter wille
van de maat en de gemakkelijke rijmen (Het weezenkind van Sina, 1850?); Aan de
eerw. moeder der grauwe zusters, 1850?; De roep des Heeren, aug. 1855), het
technisch vermogen ontaardde bijwijlen nog in maniërisme en een deel van zijn
produktie was nog overdadig romantisch, te oratorisch. Er was nog te dikwijls de
Catsiaanse verteltrant met zijn altijd gerede en opzettelijke didactiek en de
moraliserende toon (Boodschap van de vogels, 1855; Op de kust van Westvlanderen,
mei 1856), de Bilderdijkiaanse gemoedsontboezemingen (Onze bewaarengel, 1856)
en de nietszeggende breedsprakerigheid.
De groei van Gezelles kunstenaarschap is een groei in zuiverheid van ritme, van
versmuziek en strofiek. Men vergelijke maar even ritme, taalmelodie en verstechniek
van b.v. De Mandelbeke (1848) met o Lenteblomke (febr. 1881), De navond komt
zoo stil (juni 1882), Waar zit die heldere zanger (1888-90?), 'k En hoore u nog niet
(1889-90?), Met zwart- en zwaren zwaai (nov. 1892), De bladerlooze boomen (febr.
1893), Geluwgroene legerscharen (april 1893), Ichthus eis aiei (jan. 1896), Meezen
(jan. 1897), Bonte Abeelen (febr. 1897), enz. Met zijn rijke verscheidenheid van
strofebeelden en strofiek behoort Gezelle tot die Nederlandse dichters wier strofische
verbeelding het rijkst is geweest. Gedichten als Daar staat hij, 't edel hoofd omhoog
(1882), Gewend, gewaagd (okt. 1892), Hoe zeere vallen ze af (okt. 1894), Winterstilte
(jan. 1897), De wilde wind (jan. 1897), Eeuwelingen (febr. 1897), Gierzwaluwen
(mei 1897) e.a. zijn meesterstukken van suggestieve, visuele strofiek.
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Niet minder merkwaardig is Gezelles lyriek uit zijn tweede dichtbloei naar de
inhoud, naar de thema's en motieven. Onvolledige beschouwing van zijn oeuvre
hebben de mening doen ingang vinden dat zijn poëzie schilderend en onpersoonlijk,
oppervlakkig en onvolledig zou zijn. Gezelle voorstellen als een zorgeloos
natuurmens, als een wandelende idylle van landelijke ongereptheid, als een hemelse
botanicus en een kinderlijke dromer eeuwig verliefd op de schoonheid der aarde is
een simplistische en oppervlakkige bewering. Gezelle stond niet uitsluitend met een
Franciscaanse onbevangenheid tegenover natuur en leven, hij is niet uitsluitend de
schilder van vluchtige en vervlietende natuurimpressies, van vrome liederen en
gedichten. Zij die klagen over Gezelles armoede aan gedachten en zijn gebrek aan
intellect vergeten dat hij als priester een grondige filosofische en theologische vorming
genoten heeft, dat hij over een talenkennis beschikte die hem in staat stelde de
meesterwerken van de klassieke oudheid en van de voornaamste Europese literaturen
te lezen7 en zij hebben stellig niet veel aandacht geschonken aan zijn wijsgerige en
mystieke poëzie waarin hij sublieme hoogten nabijkomt, aan de talloze gedichten
waarin hij uiting geeft aan zijn metafysische angsten, aan zijn beklemmende
zondevrees en zijn doodsangst vol tragische verscheurdheidsaccenten, aan zijn
evasiedrang en zijn smachtend verlangen naar mystieke bevrijding.
Ongetwijfeld, Gezelle is dé grootmeester van de Nederlandse natuurlyriek. Zij is
van zulk een secure en hypersensitieve zintuiglijke waarneming en met zulk een
rijkdom van nuances vertolkt, van zulk een technische perfectie dat zij het hoogtepunt
uitmaakt van de impressionistische poëzie in de Nederlanden. Zijn natuurpoëzie,
getuigend van een Franciscaans zich verwant voelen met alles wat rondom hem
leefde en roerde, van een kosmische verbondenheid met al het geschapene, is één
grootse verheerlijking van de schepping en van Vlaanderens natuur, gezien op alle
uren van dag en nacht, onder elke belichting, in alle jaargetijden.
Een aantal van deze natuurgedichten zijn zuiver impressionistische, objectief
beschrijvende natuurwaarnemingen,
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zonder tragiek, zonder eeuwigheid en ook, en dat is nieuw in Gezelies natuurlyriek
uit zijn tweede periode, ook zonder God. Zuiver impressionistische maar meesterlijke
natuurgedichten zijn o.a. Vol naalden vliegt de lucht (1882?), De navond komt zoo
stil (juni 1882), Schoone castanjen (1890?), Bereukwerkt (mei 1892), Als ge naar
het kooren luistert (mei 1893), Casselkoeien (sept. 1896), De Avondtrompe (okt.
1896), Het Hazegrauwt (nov. 1896), Twee Horsen (jan. 1897), Wolkensnee (febr.
1897), Zwart (april 1897), Gierzwaluwen (mei 1897), Serenum erit (okt. 1894?-okt.
1897), In 't Riet (sept. 1898), enz.
Doch slechts een minderheid van zijn natuurlyriek is louterimpressionistische
woordkunst. Gezelle is niet uitsluitend een impressionistische landschapschilder of
natuurdichter, meestal is hij een natuurmysticus, meestal is zijn visie op de natuur
óf subjectief óf symbolisch. De natuur wordt verpersoonlijkt, er is een innige
vereenzelviging van schrijvend subject en beschreven object als b.v. in Mijn hert is
als een blomgewas (mei 1883), Ik ben een blomme (Ego Flos...) (nov. 1898) en in
talrijke andere gedichten. De natuur is voor Gezelle het zichtbare teken van Gods
wezen en werk, het bestendige beeld van de verborgen goddelijke almacht en
schoonheid. Van de aarde stijgt hij op naar de Schepper. Zowel in de kleinste en
nietigste natuurdingen als in de grootheid van het heelal en de kosmos erkent hij
Gods wijsheid en grootheid. Ook zijn uitdrukkelijkste natuurlyriek is meestal vol
eeuwigheidsaccenten en als dusdanig nauwelijks van zijn religieuze lyriek te scheiden:
o Hemel, afgrond van Gods wonderen;
o zee, o felgetaalde donderen;
o nacht, o nevel, donker, diep,
hoe heet Hij, zegt me, zegt me spoedig,
de God, die u zoo overvloedig,
zoo vol van Zijne grootheid schiep?8
o Edel' zonne, o machtig wezen,
o zienlijke afgezant van Dezen
die 't al beveelt;9

Symbolisch zijn b.v. Hebt ge nog geluisterd (1880-81?), Jordane van mijn hert (mei
1882), o Wilde en onvervalschte pracht (juni 1882), De zonne rijst (nov. 1889),
Hemellawerke heet gij (1890?), 's Avonds zie 'k de sterren geren (1890?), o Brooze
levendheid (juli 1892), Neen, vogelloos (mei 1893), Ichthus eis aiei (jan. 1896),
Muggen (april 1896), Oosteren (april 1896), Het Gers (april 1896), Het Getouwe
(dec. 1896), Quis enarrabit (1896), enz., enz.
Reeds in zijn vroegste gedichten, in Het Schrijverke (1857) b.v. verkondigt de
schepping de naam van God, doch naarmate hij ouder wordt verdiept en vergeestelijkt
zijn visie op de natuur, ontstaat er een inniger en hogere harmonie met de
buitenwereld. In zijn eerste periode is hij tegenover de grootheid van de schepping
zijn eigen grootheid als priester bewust:
o Sterren, sterren, hooge en trotsch,
benijdt mij, hemelen, en
bewondert, want ik Priester Gods
en tabernakel ben!10
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In zijn tweede periode wordt hij door de grootheid van de natuur en het heelal
overweldigd, voelt hij zich klein en nietig als ‘een mug, een zandje’:
o Groote God,
in 't sterrenheer
herkenbaar uit der maten,
'n wilt, die maar
een mugge en ben,
een zandeken, mij laten!11
Hoe kleen, o God, hoe kleene,
donker en alleene,
ligge ik in dien grooten al
van uw licht verloren,
lijk een ongeboren
kind, dat niemand baren zal!12
Hoe bang ben ik! 'k En durf bijkans
mijne oogen niet betrouwen,
o Heere, op Uwen sterrenglans:
hoe zal ik U aanschouwen?13

Gezelle was een romanticus met een sensitieve en kwetsbare gevoeligheid, hij was
bedeesd en achterdochtig14, een ‘twijfelzonnig’17 gevoelsmens met hoogten en laagten
van neerslachtigheid en opgewektheid, van zelfonzekerheid en zelfbewustheid.15
Mijn hert... mijn herte is krank, en broos,
en onstandvastig in 't verblijden;16
mijn herte, twijfelzonnig is 't!17

Vergelijk b.v. Broo'noodlijdende (1890?), o Heere, maakt mijn herte sterk (1885-92?),
Irrequietum (nov. 1895), Op Krukken (jan. 1897) met Het moet eruit (febr. 1881), o
Gij dikke, welgekleede (mei 1883), 't Meezeken (febr. 1894), Ik ga (okt. 1896),
Tusschen de twee (jan. 1897), Excelsior (mei 1897).
Met een atmosferische gevoeligheid ervoer hij de wisselingen en het instabiele in
de natuur. Zich éénvoelend met al het hem omringende deinde zijn levensritme mee
met de wentelgang der seizoenen van zomer tot winter, van bloei tot verwelking;
met het voortschrijden van leven naar dood en van dood naar leven in de natuur wist
hij het menselijke en aardse leven verbonden:
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1883, uit Tijdkrans Foto Brusselle.

Guido Gezelle te Kortrijk, 1898.
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Mijn hert is als een blomgewas,
dat, opengaande of toegeloken,
de stralen van de zonne vangt,
of kwijnt en pijnt en hangt gebroken!18
'k Worde elken dag geboren en
ik sterve op elken dag;
de zonne gaat, en 't leven, mij,
in vier-en-twintig stonden,
van 't oosten naar het westen, en
een wonderlijk verdrag
houdt alles, dat er in mij is
en buiten mij, gebonden.
Het leven van den mensch gelijkt
de blomme, die haar zaad
doorborsten en doorbroken heeft;
een tijdtjen in de stralen
der schoone, lieve zonne bloeit,
en zwanger wordt, en gaat
het leven van heur' kinderkens,
gestorven zij, betalen.19

Vandaar ook zijn rusteloos verlangen naar de lente en de zomer als de seizoenen van
blijdschap en geluk en de zichtbare tekens van de beloofde wederopstanding en de
eeuwige gelukzaligheid. Vooral zijn smachtende nostalgie naar de zon en het licht20.
God en zon zijn voor Gezelle correlatieve begrippen: de zon, zonder dewelke geen
aards leven mogelijk is, is de beeltenis en het zichtbare symbool van God, bron van
alle leven en schoonheid. Aldus: o Heerlijk handgedaad (1881), Als gij het zegt
(1882), o Gulden hoofd der blijde zonne (juli 1889), De eerde doomt (febr. 1891), o
Leeksken licht (febr. 1893), Fiat Lux (okt. 1893? - okt. 1894), 't Meezeken (febr.
1894), Velunt umbra (april 1895), o Heemelijke diepten (sept. 1895), Tot de Zonne
(febr. 1896), Zonnewende (okt. 1896), De Zonneschicht (jan. 1897), Zegepraal (maart
1897), En daarmee al (april 1897), Cytisus Laburnum (mei 1897), Nevelduisternis
(maart 1898), Uit de diepten (jan. 1899), enz.
zoo hipt mijn herte en wipt het nu,
vol hope, omdat 't weêr zonneschijn
verblijden zal, en zomer zijn!21
(...); heerlijk zongespan,
wie is 't die, u geleken, kan,
van al Gods werken, schoone zijn,
o schoonheid van den zonneschijn?
Zoo neemt u eens, als, moe en mat
gevaren over 't wolkenpad,
gij rusten zult, met al dat is
geschapen na Gods beeltenis...
zoo neemt u eens terug, die al
uwe afgebeelde schoonheid zal
verbergen, daar Hij mij verbeidt,
in de arke Zijnder eeuwigheid.22
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Gods beeld, den zonneschijn.23

Vooral zijn herfst- en winterverzen doen vaak aangrijpend aan. Geen schilder heeft
met inniger melancholie het afsterven van de natuur in de herfst getekend als een
symbool van de aardse vergankelijkheid maar tevens van hoop en vertrouwen op
herrijzenis en eeuwig leven. 't Is weêrom winter, weêrom donker (1882?), Hoe
menigvuldig valt het loof (okt. 1891), Gewend, gewaagd (okt. 1892), o Boomen, die
uw vonnis wacht (okt. 1892), Vertijloosheid (jan. 1894), Hoe zeere vallen ze af (okt.
1894), In te Speravi... (nov. 1894) behoren tot de toppunten van zijn lyriek.
Gij, blâren, rust in vreê,
't en zal geen een verloren,
geen een te kwiste gaan
voor altijd: hergeboren,
die dood nu zijt,
zal elk van u, dat viel,
de zonne weêr ontwekken,
zal met uw' groenen dracht
de groene boomen dekken,
te zomertijd.24
Toch eens, toch eens
zal 's winters banden breken,
zal 's grafkuils tanden breken
de Wijgand, die uw' veegen schoot
hemzelven roofde, o wreede dood!25

Licht en donker zijn de antipodische hoofdmotieven in de bundels uit zijn tweede
periode: zoals lente en zomer als de seizoenen van het licht staan tegenover de nevel
en de duisternis van herfst en winter, zo staan ook aardse vergankelijkheid en dood
tegenover de eeuwigdurende klaarte van het eeuwige leven.
Vooral sedert de jaren 90 wordt de ouder wordende en ziekelijke26 Gezelle
aangegrepen door de vergankelijkheid der dingen. In 1871 vernemen we voor het
eerst een duidelijke aanwijzing van dat vergankelijkheidsbesef (De macht ontvalt
den mensche, febr. 1871), doch pas in de negentiger jaren wordt de doodsgedachte
een bestendige en obsederende aanwezigheid die hem niet meer zal verlaten.
Liever ware ik dood
als, in stervensnood,
zoveel duizend werven
her end weder sterven
zonder vrij te zijn,
ai! van deze pijn:
'k heb genoeg gebeten...27
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Milde en machtig mededoogen,
keert uwe onbermhertige oogen
toch niet af
van mijn' nietheid, die, benepen,
voelt de dood haar henenslepen
naar het graf!28
Ach, hoe broos, hoe onbestand,
onbewaarbaar is het leven,
dat Gij, Heere, ons hebt gegeven,
in dit ballingsvaderland!29

Dit vergankelijkheidsbesef is bij Gezelle tegelijk én doodsangst én
eeuwigheidsverlangen. Angst voor de dood als de kosmische alvergankelijkheid en
angst ook ongetwijfeld voor Gods vonnis na dit aardse leven, maar tevens ook doodsen eeuwigheidsverlangen omdat de dood de voorwaarde en de ingang is tot het
eeuwige leven, omdat sterven een herboren-zijn betekent, een gedachte die reeds in
zijn vroegste werk aanwezig is, o.a. in Kerkhofblommen en in talrijke zielgedichtjes.
Aldus De dood is onbermhertig (1890?), 't Is honderd jaar geleên (1890?), Zoo
ellendig zijn (nov. 1890), Milde en machtig mededoogen (nov. 1891), Versche graven
hier en daar (maart 1892), Mortis Imago (jan. 1894), Vertijloosheid (jan. 1894),
Memento Homo (okt. 1894), Irrequietum (nov. 1895), Sterven (sept. 1896), Festina
(okt. 1896), De Tijd (jan. 1897), Ego Flos (nov. 1898), Uit de diepten (jan. 1899),
enz.
Ze kwellen en ze pramen u,
en baren zult ge, baren,
ach! de altijdonvolborentheid
des weedoms! De oude jaren
en letten 't herontvangen, noch
het grootgaan, immer: sterven
van droefheid, zult ge, in barensnood,
en 't eeuwig - leven - erven!30
Toch hopen dat, zoo Gij het graf
ontreest, ik ook, nadezen,
de dood, die Ge overwonnen hebt,
zal overwinnend wezen.31

Het verlangen naar de dood vloeide bij Gezelle niet voort uit verveling om de lome
nutteloosheid van een aards bestaan zonder eeuwigheidsperspectief, uit agnosticisme,
geestelijke vertwijfeling en hopeloze melancholie, maar het was in werkelijkheid
een verlangen naar verlossing uit eigen beperktheid en aardse betrekkelijkheid die
onverzadigd laten, een verlangen naar bevrijding uit de zonde, een heimwee naar het
oneindige en eeuwige licht. Doorheen het hele oeuvre van Gezelle is er die
zondevrees, die hunkering naar de staat van zondeloosheid en paradijse onschuld.
Daarom ook benijdt hij a.h.w. het onschuldige kind, de dieren en de planten in hun
natuurlijk onvermogen tot zonde: Zonde (1859?), Gelukkig Kind (aug. 1860), o Wilde
en onvervalschte pracht (juni 1882), o Brooze levendheid (juli 1892), De zonne
alreede is opgestaan (1871-1892?). Vandaar die drang naar het uur van de eeuwige
extase die in de religieuze poëzie uit zijn tweede periode, in Tijdkrans, Rijmsnoer
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en vooral in Laatste Verzen, zulk een dramatische intensiteit bereikt. In zijn eerste
periode voelde Gezelle zich nog ver van God, maar in de negentiger jaren, vooral
van 1897 af, is het eeuwigheidsbesef uitgegroeid tot een smachtende hunkering naar
de hemelen van het mystieke schouwen. Gedurende de laatste twee jaren van zijn
leven is Gezelle bestendig in samenspraak met God32. Dichten is bidden geworden.
De omgang met mystieke schrijvers als Ruusbroec33, zijn arbeid sinds 1897 aan de
Nederlandse vertaling van G.J. Waffelaerts Meditationes Theologicae34 en een steeds
strenger gewilde afzondering35 scheppen de gunstige geestessfeer tot het ontstaan
van grootse contemplatieve Godsgedichten als 'k Aanbidde U, groote God (9 okt.
1896) en Quis non separabit? (18 mei 1897) en mystieke hymnen als In Speculo (16
april 1897), Ego Flos... (17 nov. 1898) en Uit de diepten (15 jan. 1899). In Speculo
vol smachtend verlangen naar de oeverloze extase:
Mijne ooge zal
eens vol U zien, en varen
zoo 't druppelken
in zee, dat is versmoord:
zij zal U zien,
verafgrond in de baren
der ziende zee,
die bedde en heeft noch boord!36

Uit de diepten, zijn zwanezang en afscheid van de wereld, waarin in heftige
bewoordingen zijn Godsverlangen uitgezongen wordt:
Aanhoort mij dus, o Vader, uit
de diepten roepe ik henen:
‘Ontferme 't U eens dooden en
Uw licht zij mij verschenen!’
Ontferme 't U eens stervenden,
die naast U, neêrgegleden
in 't graf van zijne ellendigheid,
verrijzen wilt ook, heden!37

En tenslotte de vervoerende en sublieme hymne Ego Flos..., het hoogste accent dat
hij ooit bereikte, waarin in aangrijpende, metaforische taal uiting gegeven wordt aan
zijn niet meer te stuiten drang naar mystieke vereniging met God:
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Haalt op, haalt af!...
ontbindt mijne aardsche boeien;
ontwortelt mij, ontdelft
mij!... Henen laat mij,... laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien
en daar gij, eeuwige, ééne,
alschoone blomme, staat.
Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tusschen ons
en diepe kloven spant;
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland!
Dan zal ik vóór...
o neen, niet vóór uwe oogen,
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan;
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wilt gedoogen;
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnengaan.38

Gezelle een oppervlakkig en beperkt dichter?
Het is een feit dat priester-dichter Gezelle de liefde-alspassie niet heeft behandeld,
dat hij geen liefdesgedichten geschreven heeft. Dat de erotische liefde het
vruchtbaarste lyrisch thema is, men hoeft het niet te ontkennen om zijn onvermengde
bewondering op peil te houden voor een poëzie die juist deze gevoelssfeer angstvallig
heeft vermeden. Maar is Gezelle daarom een beperkt en onvolledig dichter? Wij
geloven niet in een poëtica die a priori als regel wil vooropstellen dat men geen
volledig dichter kan zijn zonder het erotische en het seksuele bezongen te hebben.
Een dergelijke bewering kan alleen steun vinden bij hen die de seksuele liefde als
een onmisbaar element beschouwen van iedere lyriek, bij hen die de tijdelijke en
vergankelijke ontroeringen van het erotisch liefdesgevoel, ja het onbewimpeld en
schaamteloos beschrijven van alkooftriomfen en alkoofnederlagen per se als een
hoger of dichterlijker thema beschouwen dan de metafysische onrust en de religieuze
ontroering, dan de voorstelling van de menselijke kleinheid en onbestendigheid
tegenover het Eeuwige en Absolute. De grootheid van een dichter is trouwens niet
te meten naar zijn breedte, maar naar zijn hoogten en diepten. Gezelle is niet eng en
oppervlakkig, hij heeft de verdieping in de afgrond en de grondeloosheid van God
zelf.
Prof. Dr. R. De Coninck
Lid van het Guido Gezelle-genootschap
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Met zwart- en zwaren zwaai aan 't werken door de grauwe, de zonnelooze locht, ik de oude rave
aanschouwe; die, roeiende op en door den schaars gewekten wind, gelijk een dwalend spook, eilaas
geen ruste en vindt.
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Portretten van Guido Gezelle
Het marmeren borstbeeld van Guido Gezelle door Jules Lagae werd te Kortrijk
onthuld op Paasmaandag 1903.1 Het zou later, beschut tegen weer en wind, onderdak
vinden in het stedelijk museum en vervangen worden door een bronzen afgietsel.
Kort na de inhuldiging verspreidt het Huis J. Tremmery-Jacqueloot, markt 16, onder
de titel ‘Meester Gezelle en is niet dood!’ volgende oproep2: ‘Neen, de groote Meester
is niet dood, hij leeft en zal blijven leven in zijne onnavolgbare werken en gedichten.
Hij leeft en zal blijven leven in het geheugen van alle Kortrijkzanen, die hem zoo
geern zagen. Hij leeft in zijn prachtig borstbeeld te zijner gedachtenis bij zijne geliefde
O.L. Vrouwkerk opgericht; maar hij leeft ook en zal blijven leven in zijn prachtig
portret door M. Bogaerts geschilderd en waarop zijne minnelijke wezenstrekken zoo
wonderlijk zijn weergegeven.
De groote Meester staat daar, niet als denker, maar als priester, met zijnen
vriendelijken glimlach, die hem zoo eigen was, en die hem van de Kortrijkzanen zoo
zeer deed beminnen; ook mag niemand nalaten naar de uitstalling van den
vertegenwoordiger van M. Bogaerts te gaan zien, 't is te zeggen bij den heer J.
Tremmery, waar het portret ten toon gesteld is. Ook ten einde eenieder zich zulk
eene eenige gedachtenis van den grooten Meester, van den beminnelijken priester
zoude kunnen aanschaffen, heeft M. Bogaerts besloten portretten van Meester Gezelle
te schilderen van af den prijs van 20 Frank, kader inbegrepen...’ enz.
Deze publiciteit, aangevuld met een dito aanbod voor het ‘portretten schilderen
van eerste communiekanten, knechten en meisjes, te beginnen van 20 Frank, kader
inbegrepen. Gelijkenis gewaarborgd’ en met de geruststelling dat ‘de portretten die
niet zouden voldoen, worden kosteloos veranderd of teruggenomen’, is vermoedelijk
met betrekking tot de fantasieënrijke beeldcultus van Gezelle de eersteling. De
portretkunst van M. Bogaerts, ‘weerdig in de schoonste prachtkamers of salons te
prijken’, wekte in later jaren navolging, en van ongelijke waarde!
Voor een gelukkige onderbreking zorgden, in 1946, Stijn Streuvels als
vertegenwoordiger van de Familie Gezelle en Paul Lateur als beeldhouwer, toen zij
van het oorspronkelijk dodenmasker van de dichter zestig nu gezochte afgietsels op
de markt brachten. In dit sprekend dokument werden, na tal van onverantwoorde en
zelfs wansmakelijke ‘portretten’, piëteit en waarheid met elkaar verzoend. Hoewel
geen specifiek kunstwerk vormt het dodenmasker van Guido Gezelle inderdaad de
toetssteen die onmisbaar is voor de vergelijking en waardering van de hier besproken
kunstwerken.
Het aantal portretten van Gezelle, geschilderd of geboetseerd naar het leven, is
uiterst beperkt. Wij kennen er slechts twee, en misschien een derde dat een grensgeval
kan zijn. Mochten er naar aanleiding van dit opstel andere te voorschijn komen, met
dank zou daarvan kennis genomen worden.
Gezelle's klacht in het gedicht Moederken van 4 mei 1891 blijft ons wat zijn
persoon betreft bespaard. Rekening houdend met de mogelijkheden van de fotografie
in de 19e eeuw hebben wij geen reden tot klagen. Dat de dichter portretschuw zou
zijn geweest en zijn schuwheid een hinderpaal zou hebben betekend voor kunstenaars
die hem met verf of beitelwerk van steene wilden vereeuwigen, kan men op grond
van de bestaande dokumenten moeilijk beweren. Reeds uit een brief van Eugeen
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Van Oye3, geschreven te Torhout op 25 juli 1860 naar aanleiding van een voorbarig
doodsbericht aangaande Kardinaal Wiseman, kan men afleiden dat de dichter zich
wel eens liet fotograferen. Exemplaren bleven bewaard en zijn gekend. Twee jaren
later klaagt dezelfde briefschrijver erover geen afdruk te bezitten van een foto welke
hij bij Leuvense vriendden heeft gezien. Indien Gezelle zijn vraag daarnaar niet
overijld heeft ingewilligd, is dit voorzeker geweest uit priesterlijke bescheidenheid
en afkeer voor de nogal dweperige toon van de oud-leerling.
De zonen van het mogelijk portretschuw moederken hadden ten andere de kunst
in het bloed. Waarom zouden zij afkerig hebben gestaan tegenover het scheppend
werk van artiesten die hen persoonlijk kenden of die het, dank zij een bevriende
relatie zoals Gustaaf Verriest, van Gezelle gedaan kregen voor hen te poseren? Hugo
Verriest getuigt dat Guido's jongere broer Romain, desnoods in de duik, beeldhouwer
wilde worden, een vak waarin zijn neef Karel Lateur zijn talent heeft laten blijken.4
En daar is ook Romain's zoon Sef, eigenzinnig maar onmiskenbaar begaafd als
schilderend autodidakt, waarover wij het verder nog moeten hebben. Wij dienen dus
geen ongewone argumenten op te sporen om het uiterst gering aantal portretten naar
het leven te verklaren. Het ligt, in die jaren gelijk vandaag, in de aard der dingen.
Kunst kost geld; hoe zou een eenvoudig priester daaraan willen denken? Pas in 1894
ontstaan dan van deze franciskaanse man de twee portretten die vrij algemeen gekend
zijn: het borstbeeld door Jules Lagae en het schilderij door Hendrik De Pondt.
Dit tweede portret wordt bewaard in het Engels Klooster in de Carmerstraat te
Brugge.5 Gezelle heeft het meegebracht uit Kortrijk. Het is tonalistisch somber,
tamelijk koud zelfs maar toch evenwichtig van compositie. De dichter kijkt naar de
toeschouwer, terwijl hij de rechterhand met de ganzepen even laat rusten, en met de
linker een vrij groot schrift schuin rechtop houdt. Op de achtergrond bemerkt men
een schrijftafel en veel boeken. De Pondt heeft voor dit portret dichterlijke vrijheid
aangewend. Ganzepen en schrift blijken niet overeen te stemmen met Gezelle's
gewone manier van doen. Toch is het een fraai stuk van een zekere monumentaliteit
en wijding. Jammer dat
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het niet voor het publiek zichtbaar is.
Hoe het schilderij ontstaan is of wat aanleiding ertoe gegeven heeft, is niet met
zekerheid te zeggen. Maar het gedicht Van den ouden boom6 moet in dit verband
stellig vermeld worden. Gezelle heeft het, in 1894, opgedragen aan dezelfde portrettist.
Gebeurde zulks misschien ter gelegenheid van het modelzitten? Het lijkt niet
uitgesloten als wij zien dat er, rond hetzelfde tijdstip, een gelijkaardige eer te beurt
valt aan beeldhouwer Lagae. Merkwaardig zou dan zijn dat dichtwerk en portret
beide duidelijk de sporen dragen van bezinning over de nakende levensavond. Het
borstbeeld door Jules Lagae7 is blijkbaar in een gelijkaardige atmosfeer tot stand
gekomen. De laatste stroof van het gedicht Memento Homo8, gedateerd 24 october
1894, is niets anders dan een epiloog op dezelfde hoofdidee. Gezelle's omgang met
de doodsgedachte wordt daarin even gemilderd door een allusie op het Horatiaans
monumentum aere perennius:
‘Zoo dichtte ik, als Lagae mijn beeld
zorgvuldig evenaarde,
en poetste mij, onsterflijk, na...
in pottebakkers aarde!

De kleine cesuur met de drie... en de laatste regel laten even de monkel van de
levenswijze man doorschemeren. De nadrukkelijke verwijzing in de laatste stroof
en een getuigenis van dr. Gustaaf Verriest9 samen met de datering op het borstbeeld
zelf geven een vrij betrouwbare kijk op de omstandigheden waarin dit centraal portret
werd geboetseerd.
Dokter Verriest schrijft: ‘Gezelle ook, vertelde mij beeldhouwer Lagae, haalde,
onder het langdurig “modelzitten”, van tijd tot tijd een kleen potlood uit en schreef
een paar woorden op een vierkant papierken; maar, dat ging alles zoo stille en
onbemerkt vandaan!’. Geen ganzepen en geen lijvig foliant zoals De Pondt ze
schilderde maar papieren
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rechts: Het borstbeeld van Gezelle, geboetseerd door Jules Lagae.

vondelingskens gelijk zij in het Gezelle-Museum te zien zijn, vingen de gedachten
op welke de dichter door het hoofd gingen bij het duldig poseren.
Is dezelfde getuige de man geweest die de beeldhouwer bij de dichter
introduceerde? Vermoedelijk wel. Jules Lagae, toen pas 32 jaar en geboren
Roeselarenaar, had zes jaar daarvoor, in 1888, de eerste Prijs van Rome behaald.
Hoewel sinds 1881 te Brussel gevestigd, was zijn faam in de artistieke middens van
het Kortrijkse bekend. Dat er persoonlijke kontakten bestonden tussen Lagae en dr.
Verriest blijkt uit bovenstaande anekdote. En dat Lagae niet naar een bestaand portret
maar naar het levend model heeft gewerkt, weten wij zowel uit het vers van Gezelle
zelf als uit de aard van Lagae's kunstenaarschap. ‘Lagae is de man geweest van het
levend model’ schrijft Hilaire Gellynck10 n.a.v. diens eeuwfeest-herdenking te
Roeselare in 1962: ‘De buster die hij naar foto moest maken, beschouwde hij niet
als persoonlijk werk’... Wie het borstbeeld te zien kreeg, geraakte erover in geestdrift.
Van hun getuigenissen moet niets worden teruggenomen.
Het derde portret waarvan wij hier de vermelding nodig achten, is van de hand
van Jozef Gezelle, zoon van Romaan en broer van Cesar. Deze figuur wordt door
Stijn Streuvels ongenadig scherp getekend in de Kroniek van de familie Gezelle.11
Het portret van zijn oom12 draagt jaartal noch handtekening, en het is zeer de vraag
of het naar het leven werd geschilderd. De voorstelling doet denken aan de foto welke
uit de jaren 1898-99 tot ons is gekomen, en waarop de oude Gezelle met vermoeide
blik en slappe handen één beeld is van meewarigheid en wachten op de dood.
Misschien hebben deze foto én persoonlijke herinneringen samen de schilder
geïnspireerd. Sef Gezelle heeft er niettemin al zijn talent in gelegd. Het werk is in
bruine tonen gehouden en van onloochenbare waarde. De kunstenaar heeft het moeten
oprollen om het mee te nemen op zijn vlucht in de eerste wereldoorlog,
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Gezelleborstbeeld te Kortrijk: schets van het eerste voorontwerp met aantekeningen, door Jules Lagae.

zodat de verflaag nu bij plaatsen bobbelig is opgezet. Wij durven hopen dat het goed
bewaard moge blijven.
Onder de portretten die ontstaan zijn na de dood van Guido Gezelle, bekleden het
borstbeeld door Jules Lagae te Kortrijk13 en het later standbeeld aan de O.L.
Vrouwkerk te Brugge de ereplaatsen. Slechts over het eerste willen wij nog even
handelen omdat het zo dicht staat bij het portret uit 1894 van dezelfde beeldhouwer.
Lagae die wist en aanvoelde dat er ditmaal méér verlangd werd dan een
kamerskulptuur, heeft zich voor de vormgeving laten inspireren door het Kaiser
Friedrich-Denkmal te Frankfurt a.M. Hij stuurde overigens een kleurprentkaart van
dat voorbeeld naar het Gezelle-comité te Kortrijk om zijn voorstel te verduidelijken.
Zoals blijkt uit de hierbij afgedrukte schets, heeft de kunstenaar eerst gedacht aan
een vrij groot borstbeeld in een monumentale nis, maar door allerlei omstandigheden,
ondermeer van financiële aard, is de voorkeur uiteindelijk gegaan naar een vrijstaande
buste in marmer. Toch is daarop nog iets van de oorspronkelijke vormgeving
merkbaar, nl. in het gedrapeerd gewaad dat aan de Gezelle-figuur enigszins de allures
geeft van een académicien uit de romantische tijd.
Nog andere kunstenaars hebben gepoogd Gezelle posthuum met een portret van
eigen vinding te eren. Enkele van deze schilderijen, beelden of tekeningen worden
in het Gezelle-Museum bewaard, in de onmiddellijke nabijheid van het origineel
dodenmasker en van het onvervangbaar werkstuk van Jules Lagae uit 1894. De
kritische bezoeker heeft de maatstaven dus bij de hand. Het vermelden waard is daar
het portret dat de Brugse schilder Hendrik De Graer in 1905 gemaakt heeft voor
Monseigneur Waffelaert en dat later door Mgr. Lamiroy geschonken werd aan het
museum. Enkele jaren geleden is rond dit schilderij nogal wat te doen geweest toen
er bij de uitgifte van de
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Gezelle-postzegel bepaalde auteursrechten werden gevorderd. Sef Gezelle heeft
destijds op de keerzijde van een reproductie van dat portret zuurweg geschreven:
‘gemaakt niet naar het leven maar naar foto's en gissingen. Ik was er bij’.
Gaby Gyselen
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Het Engels klooster te Brugge.

In de Gezelletuin te Brugge.
Foto's Brussele.
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Het Gezellehuis te Brugge
Foto's Brusselle

Het Gezellemuseum te Brugge

Eindnoten:
1 Een dossier betreffende de oprichting van het Gezelle-borstbeeld te Kortrijk wordt bewaard in
de Stadsbibliotheek aldaar. Veel dank uen ik verschuldigd aan de heer Pollet, stadsbibliothecaris,
en aan de heer Berteele, die mij op het spoor brachten en welwillend alle stukken lieten inzien.
De eerste oproep van het comité dateert van 11 december 1899. Gezelle was op 27 november
te Brugge overleden. De dokumenten in het dossier lopen over de jaren 1899 tot 1903. Zij
bevatten o.a. een deel van de briefwisseling tussen Jules Lagae en het comité, evenals de bundel
van de inschrijvingen en publiciteitsmateriaal.
2 Exemplaar van deze circulaire in dossier Stadsbibl. Kortrijk.
3 Opgenomen in ‘Jubileum Uitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken’, N.V.
Standaard-Boekhandel, dl. VI, 1935 ‘Brieven van, aan en over Gezelle’, afdeling I.
‘Briefwisseling Gezelle-Van Oye’, uitgegeven door Prof. Dr. Fr. Baur en Prof. Dr. R. Verdeyen,
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onder nr. 25 a (blz. 68-69). Vgl. ibid. onder nr. 41 a (blz. 112) en onder nr. 56 a (blz. 142). Zie
ook ‘Breedere Aanteekeningen’ door Prof. Dr. Fr. Baur, in hetzelfde deel, blz. 254. Professor
Baur heeft de daguereotype laten reproduceren in zijn boek ‘Uit Gezelle's Leven en Werk,
Leuven 1930, pl. XXVII. - Zie nu ook J. de Mûelenaere: ‘Bij een portret van G. Gezelle’, in
Gezellekroniek, III, 1965, blz. 105-106 en afb.
4 Hugo Verriest: voordracht ‘Guido Gezelle’, opgenomen in ‘Keurbladzijden’, Vlaamse Pockets,
Heideland, Hasselt 1959, blz. 150-151.
5 Hier gereproduceerd evenals in ‘Het Engels Klooster te Brugge’, door Kanunnik Van de Walle,
Brugge (1965). Vgl. blz. 68 (Formaat 112 × 95).
Hartelijk dank aan de auteur die welwillend inlichtingen over het geschilderd portret verstrekte
en ook attent maakte op de ets van Jules L. Turner, van 1948 (formaat 30,8 × 25,2). Hoewel
artistiek interessant ontbeert deze geëtste portretproeve de levensechtheid welke men bij Lagae
aantreft.
6 Opgenomen in de ‘Jubileum Uitgave’, dl. IV, 1932: ‘Rijmsnoer om en om het Jaar’, 2e deel,
tekstkritisch uitgegeven, ingeleid en verklaard door Dr. Fr. Baur, blz. 9. In voetnoot vermelding
van de opdracht: ‘Aan Heer H. De Pondt, “den wezenschilder”’. Vgl. onder de ‘Breedere
Tekstkritische en Verklarende Aanteekeningen’, blz. 278-279: ‘Van den ouden boom’. De boom
werd door Cesar Gezelle gesitueerd in het zomerverblijf van de Familie Vercruysse te Kortrijk.
Over schilder H. De Pondt leze men P. Debrabandere: ‘Geschiedenis van de Schilderkunst te
Kortrijk’, Verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, Kortrijk, 1963, blz. 140-143.
7 Het Gezelle-Museum te Brugge bezit twee exemplaren van het borstbeeld door Jules Lagae,
een in gips (in het museum) en een in brons (in de tuin). Beiden meten max. 50 in breedte en
39 in hoogte. Zij zijn op de linkerschouder gedateerd en getekend: Jul. Lagae I 1894. De romeinse
I vóór het jaartal kan moeilijk als een aanduiding voor januari worden gelezen; denkelijk wijst
zij er op dat het hier gaat om het eerste afgietsel.
8 Opgenomen in de ‘Jubileum Uitgave’, deel IV, 1932: ibid. blz. 43-44 en blz. 283.
In verband met de factoren gelijkenis en artistieke schepping lette men aldaar op het getuigenis
van Leonce Ducatillon, evenals op dat van Firmin Van den Bosch, in ‘Impressions de littérature
contemporaine’, Brussel 1905. Dit laatste wordt geciteerd in de ‘Jubileum Uitgave’, deel IV:
‘Laatste Verzen’, blz. 287. De auteur, in Gezelle's tijd substituut te Kortrijk, noemt Lagae's
beeld ‘un buste magistral, masque socratien’. De klassieke vormgeving van het portret is
inderdaad onmiskenbaar.
9 Dr. G. Verriest, Prof. Med. Leuven, februari 1900: ‘Beeld, Woord en Dicht’, bij G. Gezelle’,
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in ‘Dietsche Warande en Belfort’, 1e jrg. 1900, blz. 193.
De medische belangstelling van Gustaaf Verriest voor het menselijk fenomeen Gezelle is gekend.
Men leze het relaas over de voordracht welke de dokter hield voor de ‘Société Philosophique
de l'Institut Léon XIII’ te Leuven, in ‘Journal de Courtral’ van 17 november 1901. Verriest liet
dadelijk na het afsterven een afgietsel nemen van de hersenen (thans bewaard in het
Gezelle-Museum). Vgl. Stijn Streuvels: ‘Gesprek over Heeroom, met André Demedts’, in
‘Dietsche Warande en Belfort’, jrg. 1949, blz. 530: ‘Toen ik er aankwam was Gezelle pas
overleden. Hij lag op zijn bed met de uitdrukking op het gelaat, vastgelegd op het dodenmasker
dat Jules Laga(e) in mijn bijzijn gemaakt heeft. Toen ze de schedel gingen openen en de hersenen
uithalen, was ik daar liever niet bij’.
H. Gellynck: ‘Bij een eeuwfeest’, in de programmabrochure voor het eeuwfeest der geboorte
van Jules Lagae, uitgegeven door de Stad Roeselare op 6 october 1962. De opgenomen biografie
is van de hand van dr. juris Michiel De Bruyne.
Stijn Streuvels: ‘Kroniek van de familie Gezelle’, Brugge, Desclée de Brouwer, 1960,
inzonderheid op blz. 85 en volg.
Het portret door Jozef Gezelle werd ons welwillend getoond door de huidige huisbewaarster
van het museum te Brugge, die ons ook de bijzonderheid i.v.m. de sporen van beschadiging
verstrekte.
Enkele markante feiten en data, volgens het dossier in de Stadsbibliotheek te Kortrijk:
‘brief dd. 29 (bre) 1900 van Jules Lagae aan Georges Van Dale’, schepen en ‘schrijver’ van
het Gezelle-comité: ‘... la maquette pour le monument est à peu près achevée’.
‘brief dd. 12.1.1900 van id. aan id.’: ‘l'esquisse du monument G.G. a été expédiée aujourd'hui.
Le projet tel qu'il est en plâtre et dont la hauteur totale, en exécution, serait d'environ trois mètres
cinquante, devrait coûter seize mille francs:
1. II serait construit en pierre d'Euville.

Vlaanderen. Jaargang 15

2. Les deux anges, le fronton, la frise ornamentale de l'entablement (entre les 2 écussons)
et les deux lampes, seraient coulés en bronze et dorés en or fin.
3. Les deux écussons (Courtrai en Flandre occidentale) seraient coulés en bronze et émaillés
en couleur (au feu).
4. La statue à demi-corps du poète Guido Gezelle et son socle seraient en bronze’.

J.L. voegt daaraan toe dat het monument mits zekere vereenvoudiging eventueel slechts 12.000
Fr. zou kosten.
‘brief dd. 14 mei 1901 van Jules Lagae aan het comité te Kortrijk’: ‘Je remplacerai la toge
professorale par le mantelet romain et je tiendrai compte dans l'exécution du piedestal des
remarques faites par mrs. les délégués. Je m'engage à achever le monument pour le 1er août
1902’.
‘brief dd. 3 october 1901 van J.L.’ met kleine schets; de totale hoogte wordt nu gebracht op ca.
2,50 m. Het voetstuk zou worden uitgevoerd in ‘granit des Vosges’.
Op 14 october 1901 beslist het comité, in het bijzijn van Lagae:
- ‘buste complet en marbre (comme de Haerne)
- socle genre monument Frédéric
- parterre fleuri
- inauguration 11 juillet 1901’ (sic; men leze: 1902).

Kunstenaar en comité geraakten akkoord op de prijs van 11.000 Fr. onder beding dat de Stad
Kortrijk zou instaan voor de grondvesten, de omheining enz. Op 3 mei 1902 schreef Lagae uit
Berlijn naar dr. Lauwers dat hij onmogelijk kon gereed komen tegen augustus. De uitvoering
in marmer vergde 7 à 8 maanden. Later ontstond opnieuw vertraging door de schuld van de
marmergroeve. De inhuldigingsplechtigheid kon eindelijk worden vastgesteld op tweede Paasdag
1903, maandag 20 april.
Na de inhuldiging liet Jules Lagae, in een brief dd. 25 juni 1903, aan Schepen Van Dale weten
dat hij geen borstbeelden meer zou leveren in gips, maar nog alleen in brons of marmer. ‘C'est
pour la même raison que je me suis décidé à faire un médaillon d'après le buste’. Het is niet
duidelijk of Lagae hier spreekt over het Kortrijks monument ofwel over de buste die hij in 1894
had geboetseerd.
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Gezelle en de volksgebruiken
Het eerste merkwaardige gedicht door Gezelle in boekvorm gepubliceerd is gewijd
aan een volksgebruik. Het is de bekende beschrijving van de wijtewagen in
Kerkhofblommen (1858). Dit gedicht is niet alleen literair het gaafste stuk in het
hooggestemd In Memoriam. Het staat daarin ook nog apart door de opzettelijkheid
van het onderwerp. In feite heeft de wijtewagen op de begrafenis te Staden niet
gereden: hij stond wel gereed, doch hij werd afgelast door Gezelle zelf, die de lijkbaar
van het hof naar de kerk liet dragen door zijn leerlingen. Toch heeft Gezelle de
wijtewagen ‘buiten kader’ in zijn verhaal ingelast en uitvoeriger behandeld dan de
overige begrafenisgebruiken. In de monoloog van de geleider tot de paarden tekent
hij het gebruik van het ‘laten weten’, de vermaning, in een idyllische vorm naar het
leven. Het gebruik is er a.h.w. om hemzelf, niet om de symbolische waarde zoals de
andere gebruiken.
Gezelle toonde aldus heel vroeg zijn kennis van en zijn belangstelling voor de
volksgebruiken.
En toch heeft het volksleven in het geheel van Gezelles dichterlijk werk weinig
of geen plaats veroverd. De specifiek volkskundige inhoud van Gezelles poëzie is
zeer schraal. Zijn eerste dichtbloei leverde natuurbeschrijving, godsdienstige lyriek
en romantische belijdenissen. Zijn tweede dichtseizoen heeft zich geheel en bijna
exclusief de natuur toegewend. In geen van beide perioden heeft de volkscultuur een
noemenswaardige inslag voor zijn gedichten geleverd. Dat is zeker een bewuste en
gewilde uitsluiting door de dichter, die onze volksgebruiken zo goed kende en in
velerlei publicaties bekend maakte.
Met zijn verplaatsing naar Brugge in 1860 begon voor Gezelle een tijd van zakelijke
studie. De romantiek van Roeselare was voorbij en hij treurde er niet om.
Ook met zijn poëtische bedrijvigheid was Gezelle steeds gericht op nuttigheid: hij
wilde anderen dienen, ook met zijn poëzie. Met de studenten van de Roeselaarse
poësisklasse waren hem de bestemmelingen ontvallen zowel van zijn beschrijvende
proefstukken als van zijn geëxalteerde vriendschapslyriek. En Gezelle kon niet zingen
zonder enig klankbord. Men weet hoe de samenstelling van zijn tweede Roeselaarse
bundel te Brugge gebeurde buiten hem, door zijn leerlingen Hugo Verriest en Hendrik
Van Doorne.
Gezelle ging te Brugge geheel op in positieve dingen, werkelijkheid, om zijn eigen
woord te gebruiken: een ware reactie tegen die onbeheerste romantiek die hem in
moeilijkheden gebracht had. Zijn studie gold voort de volkstaal: getuige zijn geprezen
medewerking aan het Westvlaams Idioticon - en de volksletterkunde. Maar daarnevens
kwam nu, op intensieve wijze, de oudheidkunde en de plaatselijke geschiedenis.
Gezelle kon niet ontsnappen aan de buitengewone archeologische en historische
activiteit die in de jaren 1860 van zijn geboortestad een waar centrum van kunst- en
geestesleven maakte. Hij vond er zijn vrienden Bethune en Wemaer terug, beide
archeologen; hij trof er vooral de Engelsman James Weale.
Weale legde in die jaren een stimulerende bedrijvigheid aan den dag. Pas was zijn
baanbrekende Catalogus van de oude schilderijen der Academie verschenen. In 1863
kwam zijn archeologische gids voor Brugge van de pers. In datzelfde jaar werd het
Sint-Thomas- en Lucasgild gesticht waarvan hij de ziel was - en nog in 1863 verscheen
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de eerste aflevering van Le Beffroi, het tijdschrift voor oudheidkunde, kunst en
heraldiek, eveneens een stichting van Weale.
Gezelle van zijn kant liep reeds vóór 1862 rond met een plan van ‘Verledenkundig
Woordenboek of tael- letter- en geloofkundige oudheden van Westvlaenderen’.
Kennelijk hetzelfde plan is bedoeld wanneer hij enkele maanden later schrijft aan
Eugeen van Oye (8 febr. 1863): ‘Ik ben bezig met een uitgebreid werk over de
litteratuur van “den Vlaming” en woorden, spreuken, gebruiken etc., etc.’
Terzelfdertijd werkte hij sedert maanden - zeker van vóór dec. 62 - ijverig samen
met Weale aan Le Beffroi, waarvan hij de verschijning van het eerste nummer de
dag zelf - 8 febr. 1863 - triomfantelijk aan van Oye aankondigde. Het aandeel van
Gezelle in de bijdragen van Le Beffroi is niet juist te omschrijven, de artikels zijn
anoniem gepubliceerd, de kleine mededelingen zijn meestal met fictieve namen
ondertekend.
Gezelle heeft stellig meegewerkt aan het artikel over de schilder Gerard David:
hij is het die o.m. naar Oudewater om inlichtingen geschreven heeft. Zijn
medewerking aan de studie over het Liturgisch Drama van de Missus: Guldenmis
(Beffroi I, 223) is beter te bepalen. Weale had teksten betreffende dat spel van de
Gulden Woensdag verzameld o.m. uit de rekeningen van de Brugse St. Jacobskerk.
Dat was voor Gezelle de aanleiding tot een vruchtbaar onderzoek van het nog
bestaande volksgebruik. Hij betrad hier reeds zijn geliefd terrein van de
kalendergebruiken. Op dat gebied was Gezelle bibliografisch gedocumenteerd: van
von Reinsberg-Düringsfeld kende hij niet alleen het Calendrier Belge (1861) maar
ook het pas verschenen werk Das Festliche Jahr dat hij onmiddellijk besteld had en
reeds in het Missus-artikel van Le Beffroi citeert. Met Weale ontwierp hij een reisje
naar De Panne: in Veurne-Ambacht immers waren nog volksgebruiken rond de
Guldenmesse bewaard. De laatste bladzijden van het Missus-artikel met de nota's
over de nog levende volksgebruiken in West-Vlaanderen zijn het werk van Gezelle.
En bij de eerste gelegenheid tot enquête, namelijk in het nieuw gesticht weekblad 't
Jaer '30, zal Gezelle (18 dec. 1864) een oproep doen om hem aantekeningen over
de bestaande volksgebruiken van de Guldenmesse toe te zenden. Deze uitnodiging
besluit hij met de aanwakkering: ‘Op met de oude gebruiken, is 't zake dat ze goed
zijn’.
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Men weet hoe Gezelle twee jaar later met zijn geleerde Engelse vriend het weekblad
Rond den Heerd gesticht heeft: een weekblad ‘diep delvend in de grond van
Vlaanderen’, zo typeerde hij het programma in een brief aan van Oye. Geen politiek,
geen polemiek, geen prediking.
Aan politiek en polemiek was Gezelle terzelfdertijd gebonden door zijn
redacteurschap van dat ander weekblad 't Jaer 30. Hier had hij volgens de richtlijnen
van zijn overheid te schrijven, de ‘notes de direction’ van Mgr. Wemaer uit te werken,
politieke doctrine in de volkstoon te zetten: ook dat deed hij met talent. En ook de
journalistiek van 't Jaer 30 weet occasioneel volksgebruiken te pas te brengen en de
liefde voor eigen aard en bestaande gebruiken aan te wakkeren. Van echte studie en
verzamelwerk kon hier echter geen sprake zijn.
In zijn Rond den Heerd daarentegen was hij in zijn klavergras. Elk nummer opende
met een Dagwijzer waarin de kalendergebruiken hun beurt kregen.
Gezelle verzamelde en zantte persoonlijk niet alleen over de jaarkrans, maar ook
over de levenskrans. Zo hij bijna uitsluitend over kalendergebruiken schreef, was
dat een bewuste remming. Als priester, in een leesblad voor de brede volkskringen,
kon Gezelle niet schrijven over gebruiken die ‘niet goed’, dat is al te realistisch waren
en, zwart op wit gedrukt, aanstoot zouden geven. Zuiver documentair kon hij niet te
werk gaan. Doch hij verzamelde ook dat andere, en ‘bewaarde het zorgvuldiglijk’
(zoals hij dat later in 1885 aan zijn vrienden van de Limburgse Gilde ook zou
aanraden). Zulke ongebruikte curiosa op snipperlingen liggen nog tussen zijn
nagelaten papieren, o.m. bezweringen; anekdoten rond het lijkwaken; afweer van
beheksing e.a.: meestal ultra-kort samengevat en zonder enige aanduiding van tijd
of plaats.
Bij het optekenen van de gebruiken was Gezelle tot in zijn Loquela-tijd steeds
meest gesteld op de literaire kant van het gebruik: het rijmpje, het liedje, de vertelling.
Zo tekent hij het rijmpje op van het luiden van de noenklok op het hof:
'k Luge mijn klokke
Wie komt er al om zen noenebrokke,
'k Luge men bee
Wie komt er al om zijn noene half pee.

De omstandigheden van deze handeling beschouwt hij als gewoon en bekend, en
tekent ze niet aan. Zo ook bij het volgend rijmpje van 't Godsdeel tekent hij niets aan
over de personen en de handeling:
Lieve geburen, 'k kome u te bezoeken,
Houdt gij de panne en gé mij de koeken,
En laat me niet lange staan,
Om 's wille 'k moe nog in veel ander plaatsen gaan.

Eerst rond 1885 schijnt hij aan het gebruik als handeling meer en meer aandacht te
hebben geschonken.
De voorliefde van Gezelle voor kalendergebruiken - zoals deze in de Dagwijzer
van Rond den Heerd tot uiting komt - leidde hem weldra tot het uitgeven van een
Volksalmanak. In 1867 verscheen Spokers Almanak of De Lacher van Brugge. Het
was geen sukses, ook niet in de uitwerking: de almanak verscheen maar éénmaal.
Het plan ervan was uitgegaan van Mgr. Wemaer, Gezelle's beschermheer, de grijze
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eminentie van 't Jaer 30. Deze liet de schrijver, die met de gelijktijdige redactie van
twee weekbladen overlast was, niet los en bracht voor de samenstelling van die
almanak een paar medewerkers aan, waaronder Hugo Verriest. Eerst tien jaar later
zou Gezelle uit eigen beweging en naar eigen opvatting zijn Duikalmanak beginnen
(1886. 1888-1899) en er een buitengewoon rijke katalogus van oude volksgebruiken
in samenbrengen.
In 1872 ging Gezelle over naar Kortrijk, bevrijd (voor korte tijd!) van alle redaktie.
Daar ging hij weldra geheel op in zijn taalstudie: zijn ware passie, die hem zou leiden
tot de stichting van Loquela (1881). In dit lexicographisch werk, het zgn. Zantekoorn,
bijeengebracht door eigen opname en uit mededelingen van zijn correspondenten,
komt zijn grondige kennis van de volksgebruiken nu en dan boven de deur kijken.
Tot illustratie van een oud woord of van een vondeling. Volkskunde is hem in die
jaren vooral een hulpwetenschap bij zijn boeiende en vaak poëtische kommentaren.
Zijn heldere visie op volksgebruik en volksgeloof komt soms heel toevallig tot uiting.
Zoals op het Nieuwmane in 1885 door hem opgetekend. Hij erkent er een spoor van
maancultus in het volgend rijm, een begroeting tegen de tandpijn:
Willekomme, nieuwe mane,
gij schingt zo schone,
gij komt uit 's hemels krone,
weert de tandpijne en 't flussijn,
Willekomme, nieuwe mane.

Daarop volgt een opgave van allerlei volksgeloof en praktijk betreffende de maan.
En hij besluit: ‘Die 't al verzamelde dat men in Vlanderen van de mane zegt, zou een
heelen boek maken’.
Bij de optekening van een gebruik is hij nauwkeuriger, soms zelfs modern
geworden. Getuige de mededeling betreffende Sint Pieters vier:
‘Gisteren avond, sente Pieter- en Pauwelsavond 1883, gezien brandende en
rookende, te Kortrijk, te drie verschillige steden, tusschen 8 en 10 uren namiddags;
de blijde kinders dansten daarrond:
Sente Pieter en Sent Jan - wad' eet hi an?
Groen en blau! Wille' me roepen? Ja...w.

Zijn werking verwekte in de jaren 1885 zanters te allen kante, ook buiten
Westvlaanderen. Hoewel de volkstaal en
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de volksletterkunde op de voorgrond bleven, heeft Gezelle steeds gewezen en
aangedrongen op het noteren van ‘oude’ gebruiken: daarmede bedoelde hij gebruiken
die toentertijd in volle regressie waren. Zo deed hij met de Zantersgilde van
Zuid-Vlaanderen die het blad Volk en Taal uitgaf. Zo ook met de Limburgse Gilde,
waarvan hij het tijdschrift 't Daghet in den Oosten hielp oprichten en in zijn eerste
jaargangen metterdaad leidde.
Op de vergaderingen van zijn nieuw gestichte en kortstondige kring, de Dietsche
Biehalle, heeft Gezelle aangedrongen op de beoefening van folklore, en om met
name het volksgebruik en volksgeloof na te gaan. Op een der zittingen sprak hij zelf
over een boerin die een bijzondere betekenis hechtte aan een zwarte hen, en vroeg
om meer aantekeningen daarover.
Ook in zijn laatste stichting van periodieken, in Biekorf, heeft hij de aandacht van
de opstellers gericht op de volksgebruiken in 't bijzonder. Hij zelf en zijn medewerkers
hebben echter hierin nooit het stadium van de filologische folklore overschreden.
Actuele verspreiding in geografische of sociale kring ging men niet na. Van het
begrip ‘volk’ huldigde men de idealistische voorstelling van de romantiek. Vandaar
een vooropgezette afsluiting van sommige belangrijke gebieden en uitingen van het
volksleven. Toch was Gezelle de eerste om een stap verder te gaan, zover zelfs dat
hij - de Heer ende Meester van de school - om de besnoeiing van één van zijn
bijdragen gevraagd werd.
Het ging over zijn bijdrage ‘Heidendom’ die dan toch, na een lichte hertoetsing,
in 1890 volledig in Biekorf verscheen: een reeks van elf notities van gebruiken rond
de geboorte verbonden met volksgeloof o.m. betreffende het halen van de vroedvrouw
bij nacht. Bij elk geval voegt Gezelle een korte kommentaar volgens de theorieën
van zijn tijd: ‘Volksgebruik of volksgeloof die niet geleerd worden door de Kerk of
door de wetenschap zijn wilde of verwilderde wetenschap. En zulke wetenschap en
gebruiken zijn heidendom: overleveringen, survivals van het oud heidens geloof van
onze voorouders’.
Opmerkelijk is, dat de groeiende volkskundige belangstelling van Gezelle niet
overloopt in zijn gedichten. Ook in zijn tweede dichtseizoen, dat door zijn zakelijkheid
scherp afsteekt bij het eerste, heeft hij geen specifiek folkloristische gedichten
voortgebracht. De mens als objekt is zo goed als afwezig in Tijdkrans en Rijmsnoer.
Seraphijn Dequidt, die zeer vertrouwelijk met Gezelle omging, had de moed om, na
het verschijnen van Tijdkrans, zijn desideratum - het zijne en dat van velen uit de
Westvlaamse kring - uit te spreken: schrijf toch niet meer louter natuurpoëzie, Meester,
‘uw Tijdkrans is een paradijs... zonder de mens’. Zo schreef Dequidt en hij wees
naar Weber en zijn Dreizehnlinden; Dequidt wist hoe Gezelle De Lepeleer had
geholpen bij de vertaling van dat (toenmaals bewonderde) gedicht. ‘Weber was ook
zestig toen hij daarmee begon: een gedicht met mensen, leven, gebruiken en
overleveringen van een hele volksstam’. Zo pleitte Dequidt.
Gezelle was daarvoor niet te vinden. Zijn passie was het woord meer dan het
onderwerp. Kosmogonie, epiek en idylle vertalen ja, Longfellows Hiawatha en
Mistrals Miréio herdichten en de scheppers van deze streekeigen volkskundige
verhalen overtreffen door zijn taalvirtuositeit: dat was zijn droom. Vanzelfsprekend
werd een Hiawatha in Vlaamse zegging ook Vlaams in denken en doen, in een
landschap dat ook zijn lijn en kleur aan Vlaanderen verliest. En zeker zou Miréio,
in het aggiornamento dat Gezelle haar toedacht, niet alleen haar ‘lengo mespresado’

Vlaanderen. Jaargang 15

doch ook haar Provençaalse verschijning hebben ingeboet. Bij zulke beschouwingen
echter verzwijgt of vergeet men soms onwillekeurig de massa gelegenheidsgedichten
waarmede Gezelle het dagelijks leven rondom hem ‘van doop tot uitvaart’ heeft
geïllustreerd. In omvang beslaat dit gelegenheidswerk een derde van de poëtische
produktie van de dichter. Veel van die feest-, jubilee-, trouw-, nieuwjaar-, kermis-,
gilde- en confreriegedichten laten het volksleven in verband met de ‘gelegenheid’
in vlotte strofen meespreken. Met dit genre bevorderde Gezelle feitelijk de Vlaamse
traditie van ‘den dicht’ of het lied die ‘over tafel’ moeten voorgedragen worden. De
Vlaming, die zelfs heden nog niet heel de retoriek is ontgroeid, liet zijn oude
gildemalen gaarne opluisteren door het lied en rijm van zijn lokale rederijkers. Door
zijn ‘dienende’ opvatting van de kunst heeft Gezelle een massa bevattelijke
gebruikspoëzie afgewerkt stuk voor stuk ‘om de mensen plezier te doen’, en daardoor
zelf veel bijgedragen om heel wat tradities in familiekring en vereniging te
herwaarderen en in stand te houden.
Antoon Viaene
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Vlucht maar, of hij zal u schieten, met zijn roer, hij droomt daarvan: vlucht waar hij, met al zijn
wijsheid, vlucht waar hij niet aan en kan.
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In de rand
Het Guido Gezellegenootschap
‘Er bestaat dus een zo dichterlijk iets als een Gezellegenootschap,’ schreef mij een
vriend een jaar of drie geleden.
Zijn brief heb ik nooit uitvoerig beantwoord. Ik zag er tegen op voor de zoveelste
keer te vertellen over de nood aan en de wenselijkheid van een dergelijke vereniging,
over de uiteenlopende meningen betreffende Gezelle, over het wel en wee van
soortgelijke genootschappen, over het feitelijke tot stand komen van het
Guido-Gezellegenootschap... Ja, beste vriend, het was te Antwerpen op 4 november
1961 - een snertweer met prachtige wolken en ik was verkouden als een snip - ten
huize van de administratieve secretaris. Een tiental aanwezigen. Allemaal
Gezelle-vereerders, Gezelle-studaxen (of wat wij daaronder verstaan), Gezelle-lui!
De eerste voorzitter beschreef de taak en de opdrachten van het onder herfstvlagen
gedoopte genootschap. (Leuk dat Gezelle niet hield van die term: genootschap! het
moest gilde zijn of zoiets! En nu moeit een genootschap zich met hem en zijn
nalatenschap... wat zijn wij snoodaards, beste vriend!). Het is een oorkonde gebleven,
die uiteenzetting, richtinggevend, programmatisch. Gezelle is zo actueel als een
radiomagazine 's avonds, betoogde de redactiesecretaris. Nochtans hedendaags bij
velen de lieveling der vergetelheid, voorwerp van gesteriotipeerde versmalling. Een
vernieuwde aanpak van de Gezellestudie, zo meenden voornoemde Gezelle-lui, zou
hem weer in de belangstelling brengen, algemener, veelzijdiger, grondiger. Blijft
men niet te uitsluitend geboeid door een bepaalde franje van zijn lyrische poëzie?
Maar ik hoef je dat allemaal niet te schrijven. Je kent de intrinsieke waarde en
betekenis van de dichterlijke Gezellefiguur zowel als iedereen, cultuurhistorisch,
literair. In de duisternis van de negentiende eeuw als een plotsklaps mirakel,
belichaming van onze eigengeaardheid, buiten elke nationalistische streving om. En
een compleet dichter, althans binnen de perken van zijn priester-menselijke situatie.
Ik zat eens op de trein in 't gezelschap van een ouder-geworden gezin. Zei die moeder
me dat ze haar kind altijd had willen kind houden. Ik begreep dat maar matig. Jij
bent gehuwd, kunt ter raadpleging bij je echtgenote. Ik geloof - in verband met
Gezelle dan - dat het voor een volk betekenisvol is af en toe in de kunst, woordkunst
of andere, een genie te ontvangen dat eigen psyche en landaard en omgeving en
diepste verzuchtingen (ook in de richting van de Absolute) belichaamt in het
sohoongeworden woord. Vraag het eens aan je vrouw.
De voorzitter schetste dus een programma. Hij stipte volgende punten aan: de
bibliografie (onbij sinds 1930), de tekstuitgaven (je weet hoeveel van Gezelles
geschriften praktisch onbereikbaar zijn gebleven), de biografie en het essay (er zijn
heel wat belangrijke vergissingen te herstellen), de kroniek van Gezelles leven (denk
maar eens aan de legenden en de foute data), Gezelle in het onderwijs... Men zou
kunnen doorgaan over het vele ononderzochte, de wankele beweringen, de nu
bereikbare documenten, de nieuwste psychologische en letterkundige inzichten!
Maar je bent nieuwsgierig geworden. Wie die Gezelle-heren wel zijn? Komaan,
op het rijtje dan, zonder titelatureluur, alfabetisch. Een twintigtal zijn er al: J. Aerts,
W.J.M.A. Asselbergs, Fr. Baur, K. de Busschere, R. De Coninck, J. De Cuyper
(voorzitter 1964-67), A. Demedts, J. Van Dyck (redactiescretaris), G.P.M. Knuvelder,
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R. Lagrain, R. Lissens, J. de Mûelenaere, R. Seys, R. van Sint-Jan, A. Viaene
(voorzitter 1961-64), B.F. Van Vlierden, U. Van de Voorde, J.J.M. Westenbroek,
A.J.M. Pelckmans (administratief secretaris). Noord en Zuid zit erin, en velen die
anders verschijnen onder schuilnaam. Het genootschap heeft als Ere-Voorzitter Frank
Lateur, in de letterkundige wandeling Stijn Streuvels.
En die Gezelle-lui zijn nu precies niet werkeloos gebleven ook. Er verschenen al
drie lijvige Gezellekronieken (1963, 64, 65), telkens zowat 200 blzz., per deel 120
fr. Onderverdeeld in: bijdragen, archivalia, mengelmaren, bibliografie en
boekbesprekingen. Je zou het maar vervelend vinden als ik hier nu begon met: Meneer
zo schreef dit en Meneer zus dat! De kritiek was door de band kritisch en gunstig:
‘onmisbaar voor de verdere Gezellestudie’ klonk het. Ook publiceerde het genootschap
een prinsheerlijke uitgave (bezorgd door J.M.M. Westenbroek) van Gezelles laatste
Kerkhofblommen-tekst (1900): een gedegen studie die haar weg vindt.
Terloops dat kun je allemaal bestellen: Guido-Gezellegenootschap, Kapelsestraat,
198, Kapellen (Antwerpen), waar het zo'n snertweer was bij de stichtingsvergadering
waarover ik het had. Maar je hebt dit alles al in je bibliotheek. beste vriend, of soms
niet?
Zo zou ik je uitvoerig kunnen antwoorden op je brief van drie jaar geleden ongeveer
en je meteen nog vertellen dat alle bijdragen, ook van niet-leden, altijd welkom zijn
op het secretariaat, ook van jou, je bent toch ook nog een beetje een Gezelle-gezel,
net als je toegenegen
Karel de Busschere
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In de rand
Ping ping ping... en een oratorium
‘Andere dingen van deze wereld zijn zoo van aard, dat de eene mensch er de walge
van steekt, terwijl de andere erachter schart en schravelt; maar, gijlieden daar, gij,
zilveren ronde sohijvekens, duizendmaal sctioonder als het zilveren blanke maantjen,
in de oogen van 't zij welk wandelend minnepaar: wiens herte is er zoo eeltig of zoo
versteend, dat het niet in te nemen is door uw geflikker? Wat gezang tuimelt er zoo
lieflijk uit de kele van het nachtegaalken in de ooren van de ellendige
menschenkinders, als het gerammel en gerinkel van ulieden, als ge levers, bij lange
beurzen vol, over tafel uitgegoten wordt? Mijne en allerlieden hertelappekes, hoe
ijskoud gij ook moogt zijn, geeft dan maar neerstige aandachtigheid aan de
toehoorders; geeft dan maar kracht en vier aan mijne woorden! Komaan, laat het ons
plat uitzeggen, en het seffens iedereen dietsch en duidelijk maken: ik ga spreken over
't geld.’
Met die woorden schrijft G. Gezelle in ‘Tot nut van elkendeen’ de Friese
verhandeling van J.H. Halbertsma na (Biekorf, 1894-1896). Het geldt hier natuurlijk
maar een paar regels uit de lange aanloop van deze zeer lange sprankelende, zeer
vrije en oorspronkelijke omzetting op zijn Gezelles. Voor mijn onderwerp bestaat
er geen gedroomder inzet.
Ik moet u iets vertellen over het ontstaan van het oratorium op Gezelles
Kerkhofblommen door Marinus de Jong. Want hieraan precies zitten de zilveren
schijvekens vast die muziek maken ‘tuimelend uit nachtegaalkelen’! Maar laat ik
het enigszins ordelijk voorstellen en een beetje muzikaal. Het was immers een vrij
lange, vrij verwikkelde en onmuzische geschiedenis.
Het begon met een langzaam ver adagio. Vanaf 1948 al - tien jaar voor
Kerkhofblommen zou verhonderdjaren - dacht ik vermetel genoeg aan de mogelijkheid
uit Gezelles werkje een oratorio te zien tot stand komen. De inhoudelijke
mogelijkheden lagen voor de hand. De inspiratieve bronnen leken mij, leraar
Nederlands, rijk. Ik hoopte maar dat een musicus gelijkaardig zou oordelen en dat
ik een musicus voor de zaak winnen zou. Over de radio hoorde ik de Jongs
vocaalsymfonisch werk Hiawatha (eveneens op Gezelles tekst) en... mijn voorkeur
stond vast: de Jong moest voor die wagen worden gespannen.
Andante sostenuto! Het enthousiasme zijnerzijds was groot, zijn principiële
instemming kwam prompt. Toen ik midzomer 1950 te Salsburg Brahms' Ein
Deutsches Requiem had beluisterd was mijn wil tot doorzetten gestaald. Maar willen
en wensen botst op technische en andere stoffelijke weerstanden. Er was evenzeer
het financieel probleem. Een grootscheepse artistieke onderneming moet op stevige
financiële gronden gevestigd! Lento, lento. Gepolste instanties waren minder
toeschietelijk dan een bede. Er zijn reglementen en stugge voorschriften. Ons bleef
de troost van hoofse brieven en beleefde antwoorden.
Je zou er een scherzando kunnen bij componeren en dan nog zonder vergoeding
in dienst van de muze en het opgepropte gemoed. Scherts om de denkbeelden die
mij door het hoofd vlogen, de voorstellen die onuitvoerbaar bleken. Met in de bassen
de verstandelijke ondertonen die begrijpend tobben: geen zinnig mens zwoegt
maanden om niets; ook kunst moet leefbaar heten. Prijsvragen bieden geen uitkomst

Vlaanderen. Jaargang 15

en wie schrijft ze uit! Een sinterklaas-geste in het blinde klinkt best, maar het beklijft
niet.
Je moet op de rechte man komen in het leven: finale, presto presto: de dagklapper
praatte al van 1955. Die rechte man was het echtpaar J. Camerlinck-Vanneste uit
Roeselare: stoer en fijn, kunstminnend en ondernemend, harmonie van wilskracht
en liefde, van vermogen en mildheid, ook voor culturele zaken, zelfs ruimschoots.
Een belichaming van het vertrouwde Fiandra fara da se! Ik had mijn man gevonden.
Sic canitur finis.
Het Kerkhofblommen-oratorium is er. Het werd met al het passend decorum
uitgevoerd te Brugge op 2 november 1958 en te Brussel, bij het N.I.R., op Allerzielen
1959. Sindsdien, ik meen nog te Antwerpen, en geregeld elk jaar op Allerzielendag,
althans telkens voor de helft, over de radio Brussel Nederlands. De kritiek sprak
lovend. Kenners weerhielden hun bewonderende woorden niet. Tot deelsgewijze
opvoeringen kwam het, voor zover ik weet, niet. Ik bedoel in kerk of kathedraal bij
grootse uitvaarten. Nochtans lijkt het De profundis, het Dies irae, het In paradisum
uit de Jongs meerstemmige compositie, mij hiertoe uiterst geschikt. En in onze tijd
van volkstaalliturgie is er geen enkel bezwaar meer. Integendeel! Of is het
‘traditionele’ Panis angelicus uiteraard een betere keuze? Ik wil nog even vermelden
dat piano-partituren bij genoemde maecenas en bij ondergetekende voor gegadigden
ter beschikking liggen. Ze worden graag tijdelijk in bruikleen afgestaan. Wat mij
betreft onvergoed. Ze heeft mij ook geen ogenblik werk gekost, die mooie partituur
met vriendelijke opdracht van de toonkunstenaar. Wat voorging was moeizamer.
Wij die intussen, naar Gezelles woorden in dezelfde bladzijden, geworden zijn:
‘oudersohe jonkknechten, die alreê met peper en zout, ja met koude kerkhofblommen
bestrooid of begroeid zijn’, we besluiten deze ping-ping-historie in fugatische stijl
met de wens over onze katafalk een vermolmde koster een stuk oratorium te horen
kwelen in aanwezigheid van een Kempense nachtegaal wie de Jongs muziek uit de
kele tuimelt.
Karel de Busschere
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poëtisch bericht
zomer zijn
is zon zijn
niet het licht
dat de duisternis verlicht
maar de warmte
de warmte
strekt zich uit in het gras.
De stilte blikt als een kind
verwonderd om zich heen
luistervinkt
de wispelende bomen
het gekoer der duiven
een eekhoorn is de vrolijkheid
van een schooljongen.
Het spiegelwater
alleen
is een koele streling
op de hele huid.
Zo dicht ik een zomer
voor mezelf
een stille zomerrover
zo zal het altijd zomer zijn.
hans van lierde

redding
in dodende dromen
ben ik beter dan mezelf
ruwer banger meestal
zelden een dromer
voel ik mij brandend
rennen naar een kind
zie ik mij met jou huilen
doch onze tranen zijn olie
reeds smeulend
hoor ik ten slotte
een reddend geluid
dat blootsvoets
over mijn arduinen rug
naar het einde loopt
het magnetisch punt
de ochtend
julien vangansbeke
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herfst
De zwallems troepen samen, rusten
alvorens de benijde reis te doen.
De lucht is lood.
Maar onrustig broeit mijn bloed,
de herfst is mijn seizoen.
De stroom kan voor hen geen kwaad,
ze zitten op de draden. Stel je vast.
(Ik denk: ik ben bij jou
niet half zo veilig
als die zwallems op hun draad.)
jan deloof
een vrouw is als een winterregen om
te strelen met vingers die
gaan als smalle pijlen hijgend
raakt zij even de oneindigheid
en dan is alles goed
wanneer wij samen smelten
en sterven als trage sneeuw
bart carette

kinderverdriet
Kinderverdriet zegt men dan,
En ze schudden meewarig het hoofd.
Net alsof jouw verdriet, kleine man,
Niet even goed alle vreugde verdooft.
Kinderverdriet gaat zo gauw voorbij,
Je kunt er je niet aan storen.
Maar alle verdriet is toch als het getij
En ook jouw wereld gaat erin verloren.
Kinderverdriet gaat niet zo diep,
Het wordt zo vlug vergeten.
Maar zoals jouw schreiende stem me riep,
Heb ik zelden grotemensenverdriet geweten.
oscar demeyer

het huis
Ik leg mijn oog te loeren
aan 't huis dat ik bewoon
met al mijn doden.
In oude klaslokalen
luistert het kind dat veel meer weet
dan ik zal achterhalen.
De nevel van zijn eerste sigaret
beslaat mijn brilleglazen.

Vlaanderen. Jaargang 15

De jongen deelt zijn bed
met woudlopers en vrouwen.
Hij houdt de ronde harde kop
stokstijf wanneer zijn kleine moeder
met vingers die mijn hoofdhuid striemen
doorheen zijn haren strijkt.
De man die wenkt herken ik:
vader ik kom ik kom...
De huid geplet tegen de ruit
de ogen verloren in zijn ogen
deins ik terug in blinde schrik:
hij is een schim - die schim ben ik.
Koud binnenin zijn al mijn kamers.
Vader vader roept mijn kind.
willy spillebeen
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poëtisch bericht
thuis komen
naar je moeder
staren
haar rimpels tellen
haar gepraat
over je haar je baard
de roddel van de straat
en weten
dat ze
je moeder is
dat je zoon des huizes bent
en
dat je van haar
houdt.
erik matthijs

stadswaarts 's winters
Er is zoveel vuur, er is zoveel licht,
Om op af te gaan, om in te geloven
Over de wereld. Sneeuw heeft boven
Het donker een rijk van droom opgericht.
Met maanblauwe adem om van te leven.
Met, koel en glad in de glazen huid
Der dingen: schoonheid, en, torenhoog, luid
Over de daken, het wonder beleden
Dat men stapt in een stad waar hart in zit.
Achter de eiken geheimen der deuren
Weet ik de oude gebaren gebeuren
Van liefde en dood, zeer zacht en zeer wit.
Geluk tilt mij op in de hemel der straten,
Vol zielen van broeders en zusters. Ik ben
Hen zozeer verwant. Hoe bemin ik, hoe ken
Ik van eeuwen terug hun verklaarde gelaten?
roger verkarre

winter
Wij worden oud: het gras verdort en op de dijken
kreunen zwarte bomen in de winterwind.
De Schelde draagt een vaal gelaat; de boten wijken,
komen nauwlijks uit de mist. Ik vind
een dode vogel op het pad en grauwe meeuwen
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krijsen, onzichtbaar haast in 't grijze licht.
Ik droom van wit en zie het sneeuwen
in gedachten en doe mijn ogen dicht,
want elk kristal heeft een té felle schittering
in deze zachte, grijze oneindigheid,
vervuld van rust en van deemoediging.
Ik kan nu denken, sereen en zonder pijn,
zonder verdriet of veel opstandigheid:
Misschien zal dit de laatste winter zijn.
julien van remoortere

witte landen...
Zie... wijde witte landen verloren wachtend...
stil verglijdend, dagen, nachten,
over hard-vereelte handen al de tinten der getijden
in hun greep omvattend...
en ik, o dwaas, niet meer begrijpend
't alomvattend wijde
witte land...
een zaad - verborgen groei totdat het eens rijk openbloeit
in zonnegoud en gloed...
Was mij van woorden, was mij tot sneeuw
waarover zonlicht rilt...
de zwarte vogels lijnen krijsend in de witte wijdte...
klingelslee en dampend paard
met hoge boog omkapte vrouwen helle lach en snaren...
Witte landen...
God verheugt Zich...!
hoei...! de vlokken stormen zingen wijd als stemmen in het vroeggebed...
hugo vandalen
Terugreis uit Moskou. Tussen Moskou en Brest. okt. 1959.

waar ik ook ga of sta (g. gezelle)
Waar verbaasd ineens ik prevel
eindelijk
waar ik
eenzaam:
gij antwoordt niet.
Gij de windstille

Vlaanderen. Jaargang 15

in alle bomen.
Gij die de winter maakt.
Zeg ik later: toen ik u niet kende,
denk ik nu voorgoed het bloed
stokt en dit is later:
zolang nog kan ik zingen
in uw winter. Vloeken,
lachen, beminnen. Bidden
als een boom.
jo huygh
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poëtisch bericht
een nieuw lied
Of het slechts dromen is,
of slechts verlangen is,
'k en weet het niet maar wat ik weet: dat uw nieuw lied
de dagelijkse werkelijkheid
omtovert tot een zaligheid.
Of het mijn harte is,
of het verwachten is,
'k en weet ik niet maar altijd weer hoor ik uw lied
dat blijheid puurt uit werkelijkheid
en 't leven floerst in tederheid.
Of het mijn liefde is,
die ook de uwe is
geworden, 'k weet het niet maar wat ik weet: dat door uw lied
wij voor elkander zijn bereid,
verenigd in der eeuwigheid.
Of is het dan die innigheid,
die ons voortaan ten allen tijd
verbindt, 'k en weet het niet maar dit is toch de zin van 't lied:
dat wij voor altijd door de trouw
verbonden zijn als MAN en VROUW.
dr. eug. mattelaer

biecht van de drenkeling
Eens was mijn leven 't onbeschreven blad
Waarvan de regels hunkren naar de woorden,
Terwijl de leerling zijn diktaat vergat
En niet meer weet hoe alles samen hoorde.
't Heeft vaak geen zin voor wie, op zin gesteld,
Erasmus' Lof der zotheid nooit begrepen,
Maar 't masker van de waanzin kneedt geen held
Uit wie steeds wil met bonte leuzen dwepen.
'k Was als een vogel die, zijn vleugels kwijt,
De vlucht beproeft naar hoger regionen.
Zo was 't voor mij als een verloren strijd
En ik kwam vaak waar ik niet wilde komen.
De nachten brengen mij ook zelden rust
Wijl ruwe tronies spoken rond mijn sponde,
Maar in mijn waanzin werd ik mij bewust
Van de afgrond die ons lokt bij ieder zonde.
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Toch volgt het licht de schaduw op de voet
Voor wie verkiest niet alles prijs te geven
En steeds is, bij het steigeren van mijn bloed,
't Beeld van mijn ouders mij een steun gebleven.
Zo groeit uit veel toevalligs een geheel
Waar licht en donker voor elkaar getuigen,
Maar zinvol wordt voor 't eerst mijn eigen deel
Wanneer een ander het weet om te buigen.
Dit kan slechts Hij die, Heer van mijn en dijn,
Schrijft dag voor dag en, wat wij ook beramen,
Met vaste hand recht op een schuine lijn
Wat waarde heeft voor 't eeuwig leven, amen.
stephanus s. axters

nokturne
een helleense hemel
speelt steels met z'n sterren
in het egeïsch gewemel van de zee
duizend sluimerende eilanden
ontsluiten sluiks
een droom van broze schoonheid
in de steelse sterren van de zee
en in de akwarelle morgen
proeft een ontwakende god
in het allegro van de zon
het libido van de hemel en de zee
piet bekaert
Doorniger en roder dan ooit
heeft de zomer dit jaar de rozen getooid.
Met tederder ronding hun bladen geplooid
om harten die wijder zijn open gegaan.
Verbijsterd zie ik hun felle bloei aan.
Nu mijn rozen, voor immer naakt en berooid,
in het hevige Licht van de zomerzon staan.
marja de smet vercauteren

voor mijn vrouw
gij breekt uw hart
zoals een avondmaal.
uw handen, witter smart,
uw ogen, geen omhaal,
uw leden zo doodstil
als vissen in de wieren,
maar hoop en warm en pril
als 't eerste zwaluwzwieren.
paul vanderschaeghe
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samen-zijn
We liggen samen in het gras
en kijken naar de hoge kruinen.
Misschien kijkt zij
zelfs helemaal niet meer
en sluimert ze
of rust ze
met gesloten ogen.
Ik zie de trage wolken zeilen
Ik hoor het ruisen van de hoge bomen
Ik voel de aarde onder ons...
Ik ben
zij is
wij zijn.
luc pauwels
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[ontmoetingen en op korte golf]
[Redactie: de stukjes ‘ontmoetingen’ en ‘op korte golf’ staan in het origineel steeds
naast elkaar, maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

ontmoetingen
Componist Renaat Veremans
Onlangs, in de K.R.O. te Hilversum, vertelde Renaat Veremans zelf - op zijn eigen
gemoedelijke en boeiende manier - over de bekroning van zijn lied ‘Vlaanderen’,
dat in 1910, toen de componist 10 jaar oud was, Vlaanderen veroverde. Het was in
die tijd ook dat Renaat Veremans mijn vader voor de eerste maal ontmoette. En uit
die ontmoeting groeide een trouwe, eerlijke vriendschap, die legendarisch is geworden.
Veremans studeerde orgel aan het Lemmens-instituut te Mechelen en speelde uren
klavier voor mijn vader en de Lierse vrienden, die hij inwijdde in de wereld der
muziek.
Hij werd eerst organist in de kerk der Dominikanen te Lier; nadien in de mooie,
barokke Sint-Paulus kerk te Antwerpen.
Maar hij is vooral een vruchtbaar componist. Hij componeerde méér dan 200
liederen, waaronder Klokke Roeland, op tekst van Albrecht Rodenbach en 'k Hore
tuitend Hoornen, op tekst van Guido Gezelle.
Vanaf 1928 was Veremans leraar in de notenleer aan het Kon. VI. Conservatorium
te Antwerpen. Vanaf 1921 tot 1941 was hij dirigent van de Kon. VI. Opera te
Antwerpen. Nadien werd hij directeur van het stedelijk Conservatorium te Brugge;
later keerde hij naar Antwerpen terug.
Behalve zijn liederen, die hem in heel Vlaanderen gekend en geliefd maakten,
schreef hij koorzangen, zoals De Maaiers, De Zee, Schone Nacht en de grote
Inhuldigingscantate voor de opening der tunnels te Antwerpen.
Hij schreef toneelmuziek bij werken van Shakespeare, van Vondel en Cyriel
Verschaeve.
Hij oogstte enorme successen met zijn zangspelen, ‘De Vlinder’, het ‘Wonderlijk
Avontuur’ en vooral met de héél fijne operette ‘De Molen van Sans-Souci’.
Zijn eerste opera ‘Het Mirakel’ is geïnspireerd op de Beatrijslegende. ‘Anna Marie’
de opera naar het gelijknamige boek van mijn vader, was een werkelijke gebeurtenis
en werd met veel succes, ook in het buitenland opgevoerd.
Verder componeerde hij een Ouverture in Rococostijl, een Strijkkwartet, een
drieledige symfonie, en de symfonische gedichten: Nocturne, Pallieter, Nacht en
Morgenontwaken aan de Nete. En Maannacht is één van de mooiste stukken voor
klavier die Vlaanderen bezit.
Veremans is misschien wel de enige Vlaamse componist, die het hele nieuwe
genre van de filmmuziek beheerst; hij paste zich helemaal aan aan die moderne
techniek, zodat zijn muziek het beste wat er op dat gebied in het buitenland was
voortgebracht, evenaarde.
De eerste filmmuziek werd gecomponeerd voor De Witte van Ernest Claes. Nadien
volgden de partituren voor ‘Alleen voor U’, ‘Een Engel van een Man’, ‘Uylenspiegel
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leeft nog’ en ‘De Wonderdoktoor’. Drie zeer mooie liederen uit de ontworpen film
‘Pallieter’ droeg Renaat Veremans op aan mijn zusje Clara.
Voor héél vele muziekliefhebbers in Vlaanderen bereikte het talent van Renaat
Veremans zijn hoogste toppen in zijn zéér schone, innige godsdienstige muziek. Het
idee voor zijn St.-Franciscusmis ontstond op een zonnige lentedag, toen de drie
vrienden, Veremans, Van Reeth en mijn vader, te Lier de intrede van de lente kwamen
vieren, op een gedenkwaardige Goede Vrijdag, dezelfde dag dat ook ‘De Pastoor uit
de bloeyende Wijngaard’ gestalte kreeg. De mis ter ere van Onze Lieve Vrouw van
Vlaanderen voor gemengd koor en koperensemble trok in muziekkringen een
bewonderende aandacht.
Onlangs schreef Renaat Veremans, bij een bijzondere gelegenheid, een mis ter
ere van de Heilige Bernadette.
In het Maria-oratorio, op tekst van G. Helderenberg en het sublieme oratorio ‘De
XIV Stonden’ op teksten van Guido Gezelle - zo geloof ik het - is Renaat Veremans
tot de klassieke schoonheid opgeklommen.
Als afscheid van zijn goede vriend, schreef hij een boek vol gezamenlijke
herinneringen en componeerde hij de cyclus Adagioliederen, op tekst van mijn vader,
in dezelfde geest, in hetzelfde aangevoelde geloof.
Wij zijn gelukkig, héél Vlaanderen is fier, Renaat Veremans, de begaafde
kunstenaar, de grote componist, de hartelijke vriend te bezitten. Wij hopen nog voor
heel lang en wij bieden hem onze hulde, onze bewondering en ook onze vriendschap
aan.
Lia Timmermans

op korte golf
Ter attentie van onze overtalrijke nieuwe leden - de namen vindt U onder onze rubriek
‘Verbondsberichten’ op pag. 91 - delen wij mee, dat onder ‘Op korte golf’ bondig
verslag wordt uitgebracht over de actuele kunstactiviteiten van al de leden van het
C.V.K.V., evenals van debutanten. Onze redactie spant zich in om al deze berichten
op te zoeken in dagbladen, tijdschriften, radio- en t.v.-programma's e.d.m., maar
iedereen zal begrijpen, dat soms iets door de mazen glipt. Daarom verzoeken wij
alle belangstellenden hun activiteiten tijdig te berichten aan ons Redactiesecretariaat,
Pontonstraat, 12, Oostende. Op deze wijze wordt onze rubriek ‘Op korte Golf’, hoe
bescheiden haar kleedje ook is, een werkelijk encyclopedische synthese van de
enorme artistieke arbeid, die verricht wordt door onze honderden leden.
Kunstschilder A. Aerts stelde tentoon in het tweede salon van de feestzaal Jeurcloo
te Zonhoven (Limburg).
Stefaan Axters hield in de laatste plenaire vergadering van de Kon. VI. Academie te
Gent een voordracht over ‘Bij het zesde eeuwfeest van de zalige Heinrich Seuse’.
Peter Andersen werd vanaf oktober programmaleider van ‘Gouden Regen’ op de
B.R.T.-Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen. Het is een programma ter vervanging
van de populaire ‘Zonnestraal’. Voor het seizoen '65-'66, verleende hij eveneens zijn
medewerking aan het theater Antigone te Kortrijk. Op 29 november presenteerde hij
Show 3 in de zaal van de Middenstand te Kortrijk. Einde maart verschijnen van hem
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twee bundels: ‘Ze werden verloren’, (gedichten) en ‘A-Croot-Jes’, een bundel lichte
kolder.
De Vlaamse T.V. zendt thans, met groot succes en in feuilletonvorm, het bekende
verhaal uit van Ernest Claes ‘Jeroom en Benzamien’. De regisseur is Maurits Balfoort.
Maurits Balfoort verzorgde ook de regie van Timmermans' ‘Waar de sterre bleef
stille staan’, dat door Leuvense studenten, verenigd in de groep ‘Die Flämische
Weihnachtsgesellen’, op talrijke plaatsen in Duitsland werd opgevoerd.
Flor Barbry leidde in de Kersttijd een nieuwe opvoering van het Volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen te Hondschote. Het betrof zijn eigen nieuwe toneelwerk
‘Kerstavond’ dat tevens zijn beste werk is en een grote belangstelling verwierf. Wij
wensen het reizend
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op korte golf
Volkstoneel, dat reeds zoveel verwezenlijkte voor het instandhouden van het
Nederlands in Frans-Vlaanderen. alle succes toe.
De jonge kunstschilder Kari Bert hield een gewaardeerde voordracht over James
Bond, in de Vermeylenkring te Oostende.
Ons medelid Willy Bosschem, die reeds decorateur was van het Kursaal te Oostende,
werd thans eveneens belast met de public-relations van deze belangrijke instelling.
Hij ontwerpt momenteel de decors voor het befaamde ‘Bal van de dode rat’.
Van componist Jules Bouquet bracht zender West-Vlaanderen op 20 januari een
uitvoering van zijn ‘Trio voor piano, viool en cello’.
In regie van Guido Cafmeyer behaalde de opvoering van ‘Dr. Knock’, door de kring
Sint-Rembert, een groot succes in het Klein Seminarie te Roeselare.
Letterkundige André Claeys, wiens Congoromans zeer opgemerkt werden, sprak op
3 december voor zender Brussel in het programma ‘Schrijvers spreken’ van Gerrit
Van der Wiele.
De bekende Leuvense kunstschilder Jan Cobbaert hield van 6 tot 18 januari een
belangrijke tentoonstelling van zijn werken in het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel. Deze tentoonstelling bewijst zijn overgang van de expressionistische
abstractie naar de figuratie.
Van 5 tot 17 december stelde keramieker Paul De Bruyne zijn werk ten toon in de
Sint-Baafsgalerij te Gent.
Etser-kunstschilder Henri De Budt exposeert van 29 januari tot 11 februari in
kunstgalerij Altra, Stationsstraat, 95, Aalter.
Gedurende de maand januari werd door de galerij Breckpot te Antwerpen het werk
tentoongesteld van kunstschilder Jan De Clercq.
Kunstschilder Gilbert Decock bereidt zijn tentoonstelling voor, die gedurende de
maand april zal doorgaan in ‘Inno-décor’ te Oostende.
De jonge kunstschilder Dick Degrijse kent een grote activiteit. Van 16 tot 31 december
exposeerde hij in de galerij Oranje, Nederkouter, 115, Gent.
Op 23 december werd het groot concert, dat het Nationaal Orkest van België voor
het Festival van Vlaanderen uitvoerde, uitgezonden door zender Brussel. Het koor
‘Cantores’ o.l.v. Aimé De Haene verleende zijn medewerking, o.m. voor de ‘Ode
aan de Vreugde’ uit de 9e Symfonie van Beethoven.
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ontmoetingen
Antoon Vander Plaetse: ‘Cyriel Verschaeve zoals ik hem heb gekend’

Het aangekondigde boek van de bekende Westvlaamse deklamator Antoon Vander
Plaetse ‘Cyriel Verschaeve zoals ik hem heb gekend’ verscheen bij Rozengaard,
Deerlijk.
Het is een bijzonder verzorgde uitgave van 200 bladzijden direkte getuigenissen
geworden van hoge documentaire waarde. En met een woord vooraf door
Verschaeve-specialist Dirk Vansina, die het boek van Vander Plaetse eerlijk en
oprecht heet. Het typeert, aldus de inleider, Verschaeve zeer juist als lerarend en
schertsend, snaaks en doodernstig, volks en diepzinnig.
Nu vraagt het lezen van het werk eerlijk gezegd wel enige inspanning. Zulks ligt
dan voor het overgrote deel aan de vrij literair-losbandige wijze, waarop Verschaeve
zelf tekstueel uitdrukking geeft aan de spontaan bij hem opkomende gedachten en
gevoelens in de opgenomen brieven, gericht aan de auteur en andere vrienden. Zulks
brengt dan echter ook mee dat nergens van gekunsteldheid of vooraf-bestudeerde
bijbedoelingen sprake kan zijn. Wat op zichzelf alleen reeds ten gevolge heeft, dat
het voor ieder die zich aan de veelbesproken auteur - welke zichzelf eerlijk
compromiteerde, vóór, tijdens en misschien nog na de oorlogsjaren - interesseert
noodzakelijk is, met de aanvullende Verschaevebrieven hier te contacteren.
Het hoofdstuk dat ons persoonlijk het sterkst heeft getroffen - we durven zelfs
schrijven aangegrepen - is dit waarin Vander Plaetse zijn vriend getuigen laat nopens
de persoon en het werk van Johan De Meester en dezes toneelbedrijvigheid na de
splitsing en vernieuwing van het Volkstoneel. Onomwonden en lang niet mals noch
voor de leider, noch voor het volksvreemde experimenteren, trekt Verschaeve
genadeloos en scherp, bijna brutaal, te velde tegen wat hij, een misleidend niets
zijnde, liefst naar de andere wereld zou willen helpen. Verschaeve komt er resoluut
voor uit dat kunst niet raar is. Kunst is eenvoudig, is leven, betoogt hij.
In het laatste hoofdstuk, dat een verhelderende Bio-Bibliografie voorafgaat, wordt
Verschaeve als flamingant getypeerd en wordt een en ander duidelijk gemaakt nopens
de al eens besproken houding der Kerkelijke Hoogwaardigheidsbekleders te zijnen
opzichte.
Als zijn mening zet Ant. Vander Plaetse daar ook nog voorop dat, als straks voor
Verschaeve een standbeeld en grafmonument zullen worden opgericht, de namen
van die hem belaagden en haatten in roemloze vergetelheid zullen zijn ondergegaan.
Wij voegen daar als onze hoop aan toe, dat de velen die hem op het menselijke
vlak, ook voor daden tijdens de oorlog dank verschuldigd zijn, er uiteindelijk mogen
toe komen, openlijk te erkennen wat als de onvervalste waarheid door iedereen zou
moeten gekend zijn.
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‘Verschaeve zoals ik hem heb gekend’ zal daar dan ruim het zijne hebben toe
bijgedragen.
En voor ons ligt de grootste en meest uitzonderlijke waarde en verdienste van het
boek in het treffende voorbeeld dat het stelt van waarachtige vriendschap die over
het graf heen, na zovele jaren, twee eerlijke mensenharten nog intens laat
samenkloppen.
Hector Deylgat
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ontmoetingen
Een defilee van dichters
de oogst van vele maanden
In deze uitvoerige kroniek laten we vele dichters defileren. De omstandigheden
hebben er grotendeels schuld aan dat we met ons overzicht van de nieuwe bundels
merkelijk ten achteren zijn gebleven; de redaktie draagt hiervoor geen enkele
verantwoordelijkheid. Nu we over meer tijd beschikken, hopen we regelmatig het
pas verschenen werk te kunnen voorstellen. Iedereen zal willen begrijpen dat we er
de voorkeur aan geven de dichters en hun jongste poëzie voor te stellen en minder
erop uit zijn op te treden als strenge en ongenadige criticus. Zoveel mogelijk
betrachten we een direkte kennismaking met het werk zelf, zodat de lezer enigszins
in staat wordt gesteld zich een eigen oordeel te vormen. Daarom stellen we er prijs
op bijna telkens de dichter in een of meer gedichten aan het woord te laten. Voor
velen zal dit waarschijnlijk het enige rechtstreeks kontakt met de dichters blijven.
De volgende overzichten zullen altijd in die zin en vooral in die geest worden
uitgewerkt.
Remi Van de Moortel
‘Ecce homo’ is ‘een krans gelegenheidsgedichten’ van Walt. Van Hemelhuis (Gent,
Drukkerij-Uitgeverij W. Strobbe, 1965, 32 blz.). Vooraan staat als motto: ‘leder
mens die ik ontmoet schept voor mij een bron van inspiratie’. Hoe dat dient begrepen
te worden kunnen we afleiden uit een paar voorbeelden: ‘Aan mijn vrouwtje’ begint
aldus:

Als ik met mijn ogen
gloedvurig de jouwe kus,
dan laaf ik mijn
onverzadigbare dorst
als bij een pas ontsproten
bron, die verkwikkend
water spuit...

In de eerste strofe van ‘Zijn Vader’ wordt het:
Zijn vader
was het brood
waar moeder
echt onbewust
het gif van
eigenliefde
kwistig aansmeerde...

Zo zijn er veertien ‘stukjes’, die we moeilijk als ‘gedichten’ kunnen beschouwen.
Walt. van Hemelhuis biedt ons het typische voorbeeld van iemand die waarschijnlijk

Vlaanderen. Jaargang 15

uiterst gevoelig is voor alles wat het menselijk hart beroeren kan, maar er niet in
slaagt iets van zijn ontroering te verwoorden. Had hij het ons gevraagd, we zouden
het in-druk-geven van zijn handschrift stellig hebben afgeraden.
Met Marja De Smet Vercauteren is het anders gelegen. Haar bundel ‘Ongedesemd
brood’ (Oostburg, Pieters Uitgeverij, z.j. (1965), 32 blz.) biedt een soort midden-geval.
Er zijn gedachten in overvloed, er zijn beelden die niet altijd originaliteit missen,
soms is er een zekere musikaliteit en zelfs ritme, maar al deze elementen zijn nergens
tot eenheid versmolten. Er is een duidelijk gemis aan zelfkritiek, zodat er van het
dertigtal gedichten geen enkel ‘gaaf’ kan worden genoemd. Op haast elke bladzijde
staat er nochtans ‘iets’ dat men kan aanstrepen of zou willen onthouden. Soms vervalt
de dichteres in overjaarse rederijkerij zoals bij de beschrijving van ‘de herdershond’:
De wolf, getemd door 's herders toverfluit,
beheerst de wollen melkweg
die grazend langs de groene velden deint.

Maar soms voelen we duidelijk aan waartoe Marja de Smet Vercauteren in staat is,
zonder dat we daarom over het resultaat zelf luide willen juichen:

op korte golf
Op 24 december voerde dit koor ‘De Messias’ van Haendel op, eveneens met het
Nationaal Orkest, in de uitverkochte Stadsschouwburg, een hoogtepunt dat twintig
jaar muzikale activiteit afsluit. Hartelijke felicitaties aan Aimé De Haene en zijn
kunstvolle groep.
De jonge kunstschilder en beeldhouwer uit Leupegem-Oudenaarde Rigobert Haeck
bereidt thans een tentoonstelling voor in de Galerij Zwalmlandia te St.-Maria-Latem;
zij zal doorgaan van 9 tot 21 april en schilderijen en beeldhouwwerken bevatten. Dit
laatste was ook het geval in de zeer opgemerkte tentoonstelling, die Rigobert Haeck
hield in de Galerie Montjoie te Brussel van 28 oktober tot 10 november, waarover
zich o.m. Maurits Bilcke zeer lovend heeft uitgesproken.
Karel de Kandelaere exposeerde in de maand december in zijn studio,
Honingklaverweg te St.-Idesbald.
De bekende beeldhouwer en restaurateur Gustaaf Delafontaine nam de herstelling
op zich van merkwaardige beelden, behorend aan de dekenale kerk te Harelbeke.
Onlangs verscheen van de hand van Jozef Deleu, bij het Fonteintje te Borgerhout,
een zeer fijn kinderboekje: ‘Ludo en Fliepe’. Het werd mooi geïllustreerd door André
Deroo.
Zender West-Vlaanderen programmeerde van Jozef Deleu op 8 januari een
historische evocatie: ‘De grote stilte’. Dit stuk werd gespeeld door Teater Antigone,
o.l.v. Bert de Wildeman.
Karel de Lille sprak op 2 december voor het Davidsfonds Wervik over ‘Humor van
de pastoor van Mannekensvere tot Peegie’.
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Op 14 januari bracht de Vlaamse Televisie een literair programma rond ‘De
Tijdstroom’ met de medewerking van André Demedts, Pieter G. Buckinx, René
Verbeeck en Jan Vercammen. Zender West-Vlaanderen gaf op 18 januari het
luisterspel ‘Tegen de muur’ van André Demedts, vertolkt door Teater Antigone o.l.v.
Bert de Wildeman.
Binnenkort verschijnt de vierde dichtbundel van Frans Depeuter uit Herentals:
‘Rakelings in Pamir’. Dit is een Heibel-uitgave, telt 56 bladzijden, kost 50 fr. en is
verkrijgbaar op het adres Zandstraat, 14, Herentals.
Beeldhouwer Steven Depuydt werd onlangs vereerd met een belangrijke opdracht,
nl. het maken van een groot beeld voor de hovingen van een voorname fabriek te
Zedelgem. Wij vernemen dat het gieten in brons prachtig is geslaagd en dat het
onthullen van het werk met enige plechtigheid zal geschieden.
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op korte golf
Het Renaat Veremanskoor o.l.v. Roger Deruwe kende in de laatste tijd enkele
merkwaardige successen. Op 19 december bracht het o.m. ‘Die Weihnachtgeschichte’
van Hugo Distler in de Sint-Jacobskerk te Brugge m.m.v. Kamiel D'Hooghe, Silvain
Deruwe en Chris Dubois. Hetzelfde concert werd nog uitgevoerd te Torhout, te
Roeselare, te Aalst in de Sint-Martinuskerk op 27 december, en tenslotte in de
St.-Caroluskerk te Antwerpen.
Kunstschilder Pol De Vylder uit Elversele (O.-VI.) exposeerde van 8 tot 30 november
1965 schilderijen, tekeningen en etsen in galerij Oranje, Nederkouter, te Gent.
Nadat reeds twee delen ervan verschenen waren, kwam kort voor Kerstmis ook het
derde deel van de grote Plato-vertaling van Drs. Xavier De Win van de pers. Deze
uitzonderlijke uitgave wordt beschouwd als een unicum en heeft algemeen de hoogste
lof mogen ontvangen. (Plato, Verzameld Werk, Uitg. De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen. XL III + 1.032 blz. Per deel 450 fr.; drie delen 1.350 fr.).
Van orgelist Kamiel D'Hooghe noteerden wij andermaal een reeks concerten, nl.
Brussel, in de kerk van de Kleine Zavel, in samenwerking met orkest en koren van
de R.T.B. (6 december), in samenwerking met het Renaat Veremanskoor te Torhout
(21 december), te Brugge (22 dec.), te Aalst (27 dec.), te Roeselare (28 dec.) en te
Antwerpen (6 januari). Verder, op 2 februari, een concert te Eeklo.
Orgelist Stefaan Dombrecht bracht voor Jeugd en Muziek Oostende een concert met
de medewerking van drie zijner kinderen.
De bekende orgelist-componist Chris Dubois legde de jongste tijd een opmerkelijke
artistieke activiteit aan de dag. Vermelden wij in de eerste plaats de creatie van zijn
Vlaamse Volksmis, tijdens de Kerstmiddernachtmis in de Sint-Salvatorskathedraal
te Brugge. Deze Mis werd door de pers eenstemmig geloofd als een fijne en voorname
constructie, die muzikaal als bijzonder hoogstaande kan genoemd worden. Kamiel
D'Hooghe vertolkte met meesterlijke behendigheid de ingewikkelde orgelpartituur.
Vermelden wij verder nog de medewerking van Chris Dubois aan de Kerstconcerten
van het Renaat Veremanskoor te Brugge, Aalst, Torhout en Antwerpen; hij bespeelde
telkens het clavecimbel. Op 20 januari verzorgde hij ten slotte ook de orgelintermezzi
tijdens een geestelijk concert, gegeven door het Brugs Madrigalenkoor in de
Karmelietenkerk te Brugge.
Kunstschilder Norbert Feliers stelde van 7 tot 29 januari ten toon in ‘La Galerie
Eurotec’, rue du Temple, 12, te La Louvière.

ontmoetingen
Dood van een zwerver
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Hij windt de stilte om zijn staf.
Met eenzaamheid schoeit hij zijn voet.
Hij tast de wijde verten af
en hult zich in hun witte gloed.
Met eenzaamheid schoeit hij zijn voet.
Hij steekt de hemel op zijn hoed
en hult zich in een witte gloed
nu hem vervoering wank'len doet.
Hij draagt de hemel op zijn hoed
en spoelt de laatste aarde af.
Hij reikt naar d'hand die wenkend groet
en plant aan d'horizon zijn staf.

Als de dichteres het in groter eenvoud wil beproeven, zal haar poëzie er waarschijnlijk
veel bij winnen.
Hetzelfde zouden we durven verzekeren van Eric De Preester, die als debutant werd
geïnspireerd door een zo groots en veelomvattend onderwerp als de genesis van
kosmos en mens, en dit bovendien tracht te verwoorden in een algemeen begrijpelijke
taal. Misschien kan zowel het ene als het andere worden verklaard door het feit dat
hij later tot de poëzie is gekomen dat gewoonlijk gebeurt.
Geboren te Elsegem in 1935 liet hij zijn eerste gedichten in tijdschriften verschijnen
einde 1963. In de zomer 1964 verscheen zijn eerste bundel ‘Mens en Kosmos’
(Oudenaarde, Uitgeverij ‘Vita’, 48 blz. - Niet verkrijgbaar in boekhandel). In zeven
schuifjes krijgen we een wordingsgeschiedenis, waarvan de aanhef luidt:
op het nulpunt van de tijd
krimpt de materie krakend in
en wendt zich om zichzelf
tot 'n ontzaglijk kosmisch ei
gloeiend jaagt de spanning
over de convexe huid
en smelt de laatste porie dicht
centraal en eenzaam wentelt
't embryonaal heelal in 't zuigende niet
dat mondeloos zijn adem opschrokt
een vlammenhuiver rilt
over de gladgebogen schalen
laaiende tongen likken gaten
in het zwangere vel
de verhitte korsten scheuren open
een knal schokt het vacuüm in
klonters vuur springen op zijn rug
gloeiende flarden als
afgeslagen vleugels van gigantische feniksen
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kladderen de ruimte in
brokstukken ontglippen de verloste kern
kolken open tot lichtende regens

Hoe verder we lezen, des te meer wordt het een loutere opsomming, een naast elkander
plaatsen van zinnen en zinnetjes die doen denken aan een eentonige en eindeloze
litanie, zonder enige ritmische spanning of beeldend vermogen.
Eric de Preester is blijven steken in een bijna zakelijke beschrijving van hetgeen
hij heeft ‘gezien’. De geschiedenis van mens en kosmos, zoals ze hier wordt geschetst,
stelt voor talrijke vraagstukken een op zijn minst betwijfelbare oplos-
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sing voor, maar we zouden genoeg hebben aan de poëtische vertolking van een
grootse visie, ware het niet dat ze in alle opzichten grotelijks is mislukt. We zijn er
nochtans van overtuigd dat de dichter iets te zeggen heeft en we wensen dat hij
spoedig de eigen vorm moge vinden om zich volledig uit te spreken. Hij moet streven
naar een heldere conceptie en meer eenvoud in de uitdrukking. Hiervan zijn we nog
meer overtuigd geworden door een tweede bundeltje: ‘Gemengde verzen’ (zelfde
uitgeverij, 1964, 44 blz.). Het zijn losse, doorgaans korte stukjes, waarin iemand aan
het woord is die diepzinnigheid voorwendt waar hij nochtans niet verder reikt dan
de oppervlakte van het woord:
weten
ik zink steeds dieper
in mijn eigen diep
ik drink mezelf
en dronken word ik
van mijn eigen diep
en duizelend stort ik
in mijn ego-niet

De dichter mag evenmin verloren lopen in een nieuwsoortige ‘woorddronkenheid’
die een andere vorm van poëtisch zelfbedrog kan worden.
de wilde dans
door mijn lichaam rijden
de lansen van muziek
de snaren van mijn spieren
snerpen animale tonen
vlammen branden gaten
in mijn beschaafde schedel
oerduivels gillen
verlossend in mijn vlees

Ongewone gedichten, waarin we niet zo dadelijk kunnen binnendringen, biedt ons
Hervé J. Casier in ‘De Landman en de wolven’ (Oudenaarde, Drukkerij-Uitgeverij
Sanderus, 1964, 38 blz.). De dichter speelt met een duistere symboliek, maar dat
belet ons niet van bij de eerste lektuur te merken hoe zwierigheid en muzikaliteit
hier als spel schijnen beoefend.
eenvoudig gewoon
wat ik begeerde zong ik
niets dan klanken

Voor de eigenlijke kennismaking geven we de voorkeur aan ‘Afscheid van de
negertijd’:
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mijn negerjaren wil ik over:
waar de wolven huilen
de landman zit
is de koorts van de dood
de reuk van het bloed
en klit in sprenkels vernieling
de kreet van de raven
die voeding zoeken in graven
maar wolven - kinderen van as sterven is uw laatste roeping:
er is geen feest
voor u beest
mijn negerjaren wil ik over:
elke bocht wordt gerecht
elke heuvel geslecht
en eenmaal de wolven aan hun
kwaal gestorven
zal het effen blad van de maan
misschien zijn lach over de kilte
van het verleden slaan...

op korte golf
Zender West-Vlaanderen bracht op 4 december een historische evocatie van Rose
Gronon, nl. ‘De moord op Karel de Goede’, vertolkt door Teater Antigone o.l.v. Bert
de Wildeman.
Van 15 tot 27 januari exposeerde schilder Robert Geenens in de Korrekelder te
Brugge.
Drs. Hilaire Gellynck bereidde de uitgave voor van ‘Plundering van het dorp’ van
Roeland Savery voor Openbaar Kunstbezit. Hij commentarieerde dit werk voor
Zender Brussel en Zender West-Vlaanderen (27 december); op 24 januari gebeurde
dit ook op het tweede programma en voor de T.V.
Kunstschilder Door Gevaert exposeerde tot 14 januari in de galerij Krommenaas te
Sint-Martens-Latem.
Het Kerstsalon van de galerij ‘La Chèvre Folle’ te Oostende, was gewijd aan het
werk van vijf Oostendse kunstenaars: Holmens, Billet, Boel, Drybergh en Van
Tuerenhout.
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Van kunstschilder Jan Hoogsteyns uit Paal noteerden wij andermaal enkele
tentoonstellingen: te Genk, in de Clubzaal Familia, Minderbroedersstraat (22-30
dec.) en te Peer (groepstentoonstelling - 21-30 jan.)
Van 14 tot 27 januari stelde kunstschilder Joris Houwen ten toon in de kunstgalerij
‘Onze Schilders’, Zeedijk, 125, Oostende. Hij beperkte zich tot zwart-wit werk.
Kunstschilder Roger Huyghe exposeerde vanaf 8 januari in studio Callebert te
Roeselare een reeks schilderijen en tekeningen.
De Hoofdcamere vanden H. Gheest uit Brugge bracht voor de zesde maal ‘De
Wonderdokter’ van Jos. Janssen op de planken te Brugge.
Juul Keppens exposeerde tot 7 februari te Aalst in de Belfortzaal.
Van 6 tot 28 januari exposeerde beeldhouwer Gust Kulche in de Galerie aux Bateliers,
Grote Markt, 6, te Brussel.
Kunstschilder Constant Lambrecht exposeerde tot 31 januari in de galerij
Vansteenkiste te Poperinge.
In de uitgave ‘Vlaamse schilders van nu’ zal kunstcriticus René Turky een
verhelderende studie wijden aan het werk van kunstschilder Etienne le Compte uit
Aalst. Dit werk kan verkregen worden, mits storting van 100 fr. voor een gebonden
exemplaar, bij ‘Kunstenaars van Heden’, Edegemsestraat, 215, Oude God-Mortsel.
Van 5 tot 31 maart exposeert Etienne le Compte in Kunstsalon Beatrijs te Eeklo.
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op korte golf
Dirigent Georges Maes, van het Belgisch Kamerorkest, leidde verscheidene zeer
opgemerkte kunstconcerten, o.m., op 9 februari te Brugge, in het Concertgebouw
(realisatie Stadsbestuur, Brugge) en op 10 februari te Oostende, in de
Ambassadeurszaal van het Kursaal; laatstgenoemd concert werd ingericht door de
Concertvereniging van het Oostendse Muziekconservatorium, waarvan Georges
Maes de directie waarneemt.
Onder de concerten van het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges Maes vernoemen
wij ook nog dit, ingericht door Zender West-Vlaanderen in het stadhuis te Tielt en
uitgezonden op 6 december, en dit voor het festival van Vlaanderen, uitgezonden op
11 januari, in het derde programma.
Kunstfotograaf Jean Mil uit Oostende werd, vanwege het A.M.V.C. te Antwerpen,
belast met een belangrijke opdracht, nl. het fotograferen van de Westvlaamse
letterkundigen en kunstenaars. Voorheen behaalde deze fotograaf, zo op nationaal
als op internationaal gebied, verscheidene gegeerde prijzen, o.m. een speciale
vermelding van de jury in de J.N. World Photographic Competition, Engeland 1964,
een vermelding in de World prize of Photographic Art 1965, in Denemarken, en de
eerste prijs compositie in het Nationaal Salon der Belgische Fotografie 1965.
De Gentse letterkundige Adriaan Magerman hield op 25 januari een voordracht over
de Franse dichter J.P. de Daedelsen; dit gebeurde in de Kunstgalerij Kaleidoskoop,
Nederkouter Gent, in het kader der Poëziemiddagen.
Van 11 tot 27 december stelde Paul Messely schilderwerken en decoratieve
fotopanelen ten toon in de Rookzaal van de Kortrijkse Stadsschouwburg.
De tentoonstelling Marcel Notebaert in het Kursaal te Oostende - tweede helft van
december - kende een zeer groot succes. De opening verliep stijlvol en in de
aanwezigheid van talrijke prominenten, waaronder de Ambassadeur van Zuid-Afrika
en de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Vermelden wij hier nog de
zeer gedegen inleiding van Gaby Gyselen, hoofd van de Dienst voor Culturele
Aangelegenheden van West-Vlaanderen, alsmede de uitgave van een opmerkelijk
mooie catalogus.
Dr. Leo Peene, directeur van het instituut voor vreemde talen te Kortrijk, sprak op
8 december voor zender West-Vlaanderen over humoristische naamverklaringen.
Op 9 december werd door zender West-Vlaanderen het bekroonde ‘Terzet opus 44’
van Herman Roelstraete uitgezonden.

ontmoetingen
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Zijn bundel ‘Eerstelingen’, die tien gedichten bevat, (nadere uitgave-gegevens
ontbreken) heeft Pol Verpoort zelf ingeleid met een sprekend kwatrijn:
glashelder als dit diepgepuurd geklater
langs koele fjorden reingeschuurde water
dat op de flank der zon gazellen drinken
gezellen wil ik dat mijn verzen klinken

Deze duidelijke programmaverklaring wordt nog nader toegelicht in een kort ‘woord
vooraf’ van Dirk de Witte die schrijft dat de kunst zich van de rotstekeningen af
langzaam heeft losgemaakt van de gemeenschap en zich langzaam een eigen weg
heeft gebaand, ‘steeds meer mensen uitsluitend uit haar schone geheimen, met steeds
minder ingewijden in haar spoor’. Daartegenover staat echter ook het feit dat er steeds
opnieuw mensen zijn geweest ‘die de schone overtuigende verworvenheden hebben
verder gevoerd en aangevuld waar zij konden, dat is aangepast aan wat een evolutie
hen te bieden had, in het begrip dat er anderen waren die hen begrijpen konden,
anderen die hun verzen drinken wilden, die een klankbodem moesten betekenen:
gezellen wil ik dat mijn verzen klinken - verzen waarin de schrijver zichzelf met
brons heeft overgoten, gestold is tot ritme, klank en beeld, de soms onvatbare en
onverklaarbare componenten van het schone geheim der poëzie - gezellen, begrijpbare
verzen, waarin de dichter de eeuwig geldende menselijke gevoelens niet achter een
esoterisch schild heeft willen verbergen en waarmee hij toch andere poëzie heeft
geschreven...’
De aanhaling is zo lang uitgevallen omwille van het treffende beeld dat de inleider
heeft gebruikt om ons in de poëzie te betrekken en om de eerstelingen van Pol
Verpoort toegankelijker te maken, ook voor hen die inzake dichtkunst een andere
opvatting huldigen. De gedichten van deze debutant zijn voor elk het lezen waard,
omdat ze in alle bescheidenheid een eigen persoonlijkheid en een vernieuwde visie
openbaren.
‘Min de stilte in uw wezen’ staat als titel bovenaan een der gedichten; het zou
evengoed de titel van de bundel kunnen zijn. Het is inderdaad poëzie van de stilte,
van het verlangen en de berustende eenzaamheid, met daartussen het motief van de
herfst en de vergankelijkheid:
ik die vurig leven wilde
strijden voor 't beloofde land
zoek nu enkel nog de stilte
van een marmren kloosterpand
niets toch baten alle dingen
zonder uwe innigheid
slechts uw stemmen kunnen dringen
tot ons naakte wezenheid
mocht ik treden in uw orde
eten uw gewijde brood
in uw schoot herboren worden
tot de stilte van de dood
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In zijn eerste bundeltje Totem wil ook Paul Goddyn (Sysele, P. Goddyn, 1963, 24
blz. Omslagtekening van Toon Saelens) de brug slaan tussen verleden en heden. De
twintig gedichten zijn als zovele oefeningen waarin we enigszins bekende stemmen
horen opklinken. De dichter heeft blijkbaar heel wat verwerkt van hetgeen in onze
hedendaagse poëzie leeft en groeit. Wat de inhoud betreft beperkt hij zich gewoonlijk
tot het weergeven van vage stemmingen die bij de lezer slechts een vluchtige indruk
kunnen maken. Zo in ‘Verlangen’:
morgen ligt er zand en zon
in 't onverdoken water,
bevend zou ik stijgen
naar jou,
mijn hele wezen
vol verzengend verlangen
boven de rietstengels
boven de torens aan de kim
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mee met de wiekende reiger
over veen en bos
naar jou,
in mij nu fluistert
een bewogen stem:
mijn leven is een schip
dat aan de horizon
verdrinkt in de zon.

Soms blijft Paul Goddyn - zoals een schilder - bij een paar annotaties, die ons zijn
werkelijkheid moeten suggereren. Dat is zeer duidelijk in ‘Winter’:

't is winter
en daarbuiten
onder hagel
vliegt rollend nog
een blad voorbij
als was het uit de herfst
teruggekeerd
naar dit hollend paard
dat nat van zweet
en regen
een zeil trekt
tegen wind.

Vaak gaat de dichter de beelden en aanknopingspunten nogal ver zoeken. Voorlopig
is er in zijn dichterschap nog te weinig ‘kern’, maar het lijdt geen twijfel dat hij de
realiteit op eigen manier ziet en beleeft en daardoor beantwoordt hij aan de allereerste
voorwaarde om ooit tot een echte dichterlijke persoonlijkheid uit te groeien.
Jan Vandamme (o 1923) - reeds bekend door twee kleine monografieën
‘Alain-Fournier’ en ‘Charles Péguy’ (reeks ‘Ontmoetingen’) - werd in 1964 met zijn
bundel Onteigening bekroond in de Westvlaamse prijsvraag voor poëzie. Met deze
gedichten heeft hij onlangs gedebuteerd (Brugge-Utrecht, Desclée de Brouwer, reeks
‘Noorderlicht’ 1965, 64 blz.). Als zodanig verrast deze bundel door zijn ongewone
taalvastheid en zijn grote zelfzekerheid. De dichter heeft er bewust naar gestreefd
‘zijn poëzie alleen poëzie te laten zijn’, kunst van het woord, niet van het klank- en
beeldrijke woord op en om zichzelf, maar van het woord als middel om de innerlijke
werkelijkheid zo onmiddellijk mogelijk te benaderen en zo volledig mogelijk weer
te geven. Jan Vandamme spant zich in om het woord weer nieuw te maken en daarom
verricht hij geduldig laboratoriumwerk, dat wij kunnen bekijken en bewonderen,
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maar dat ons ten slotte toch niet genoeg beroert omdat het nauwelijks de mens in ons
aanspreekt.

O
Tussen as
en stof
de lus van
mijn stilte
tussen lip
en lach
de stalen
longtaal
tussen nu
en o
de open
o zee.

op korte golf
Letterkundige Raf Seys bereidt thans een uitgave voor over letterkundigen, schilders
en componisten, werkzaam in het officieel onderwijs in de provincie West-Vlaanderen.
Van 15 januari tot 5 februari exposeerde kunstschilder Gustaaf Sorel zijn werken in
de kunstgalerij ‘Forum’, Vlaanderenstraat, Oostende.
In het ‘Reigernest’ van de Bond der Grote Gezinnen, werd werk tentoongesteld van
kunstschilder Jan Spilliaert door deze Bond, in samenwerking met VAB-VTB.
Tevens heeft Maarten van Nierop de openingstoespraak gehouden voor een
Boekenbeurs.
Het meesterwerk van Stijn Streuvels, erededeken van het C.V.K.V., kreeg een nieuwe
luxe-uitgave vanwege de uitgeverij Desclée de Brouwer, in samenwerking met de
Bank van Parijs. Het werk werd geïllustreerd door Frans Masereel. Op 9 december
werd in het stadhuis te Kortrijk deze uitgave gepresenteerd met een feestrede van
André Demedts.
Herhaaldelijk bracht zender West-Vlaanderen een poëtische avondmijmerij van Lia
Timmermans, in het programma ‘Afscheid van de dag’.
Pater Dries van Coillie, scheutist, is uitgenodigd om een reeks lezingen te houden
in de voornaamste steden van Formosa, o.a. moet hij als gastspreker optreden op de
Freedom Day Rally die op 23 januari plaats heeft in Formosa's hoofdstad Taipei. Hij
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werkt er ook mee aan een televisie-programma. Vandaar reist hij naar Hongkong en
de Filippijnen waar hij o.a. aan het Asian Social Institute in Manila en aan de St.
Louis University in Baguio voordrachten zal houden. Hij zal vermoedelijk einde
maart terug in het land zijn.
De Leuvense kunstschilderes Anita Vandamme stelde ten toon in de maand december
in de ‘Faculty Club’, E. van Evenstraat, Leuven. Haar atelier is gevestigd aan de
Oude Rondelaan, 84 (tel. 294.48.)
Omstreeks Kerstdag vertoonde de Antwerpse artiest Frank-lvo van Damme zijn
grafisch werk in ‘De Corneblomme’ te Westouter o.m. zijn ‘Leven van Maria’ (12
lino's) en zijn gelegenheidsgrafiek. (Atelier: St.-Lukaslaan, 22, Ekeren-Donk).
Van 6 tot en met 20 maart zal, in de Rookzaal van de Kortrijkse Stadsschouwburg,
een belangrijke retrospectieve tentoonstelling worden gehouden van de werken van
de bekende kunstschilder August Vandecasteele.
Onder de talrijke activiteiten van Antoon Vander Plaetse vermelden we zijn
voordrachtavond op 28 december te Tielt in de tentoonstelling Dees Debruyne en
zijn regie
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van Strindbergs ‘Dodendans’. Dit stuk liep tot eind januari te Kortrijk en werd
opgevoerd door teater Antigone. Opmerkelijk was ook de bijdrage van Jacques
Corijn voor het geluidsdecor.
Bij de laatste reeks boeken, die in 1965 verschenen bij het Davidsfonds, bevond zich
de roman ‘Grenzen’, geschreven door Robert Van Deynse uit Ursel.
De schilderes Edith Campendonck-van Leckwijk, zet haar reeks fototentoonstellingen
voort in het buitenland. Gedurende de maand februari komt het Belgisch huis te
Keulen aan de beurt.
Julien Van Remoortere schreef voor de Luceat-uitzending (Vlaamse T.V.) over
‘Broederlijk Delen’ de tekst bij een reeks cartoons van Hugoké. De uitzending heeft
plaats op 19 februari a.s.
Van wijlen kunstschilder Eugeen Van Steenkiste werd, gedurende de maand december,
het werk tentoongesteld in de galerij die zijn naam draagt, leperstraat, 63, te Poperinge.
Hilmer Verdin leidde het Brugs Madrigalenkoor in een kerkkoncert dat in de
Karmelietenkerk van Brugge doorging, o.m. met de medewerking van organist Chris
Dubois. Het was een overzicht van de religieuze koorstijl van de 16e tot de 20e eeuw.
Beeldhouwer Raf Verjans exposeerde van 7 tot 26 januari in de galerij Les
Contemporains te Brussel. De inleiding werd uitgesproken door Dr. Karel van
Bockrijk, Griffier van de provincie Limburg en Voorzitter van federatie van beeldende
kunsten.
Uit het programma van Gerard Vermeersch lichten wij zijn optreden op 11 januari
in de kulturele kring Meulestede te Gent met zijn ‘Alfabet in K. Klein’, evenals in
de Vlaamse Club te Brugge, waar tevens ook Robert Vrielynck een voordracht hield.
Hetzelfde programma ‘Alfabet in K-Klein’, dat in oktober werd ingezet, verzekerde
aan Gerard Vermeersch niet alleen in Vlaanderen een groot succes, maar ook in
Nederland o.m. te 's Hertogenbosch.
Marcel Vermeulen heeft andermaal een nieuw boek heruitgegeven van zijn oom, die
ook aller Vlamingen oom is, vermits hij Warden Oom geheten wordt. Het betreft
‘Een verstervend ras’. (105 fr., giro. 4154.08, M. Vermeulen, Rumbeke).
Cineast Frans Verstreken heeft, in opdracht van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur, een film gemaakt over de kinderspelen, voorkomend op
schilderijen van Bruegel. Deze film kreeg als titel ‘Hoedje van papier’ en sluit aan
op de nu nog bestaande kinderspelen. Onder de medewer-
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Het gedicht ‘De brug’ zal nog beter doen inzien wat we hebben bedoeld:
De brug van geringe vermelding
waard zonder richtlijnen
op luide peilers van het nachtplein
sluipt onrust in slapers de mist
of een hond of een trein, waar
lichters wellicht later het
anker lichten voor een haven
van vel en been, verbonden
aan dwarsliggers hun zwartste uur
het splijten van het nachthout
in fragmenten voor ieder oor
de luide lichtverdovende pijn.

Wat betreft de titel ‘onteigening’ wordt ons op de omslag duidelijk gemaakt dat
onteigend worden zowel een administratief als existentieel proces is. ‘Wat verloren
gaat wordt nooit geheel vervangen, ook niet door poëzie. Hoe de dichter dan ook
met onteigeningen experimenten waagt, de Wet ontgaat hij niet, de keiharde wet van
de mensen en van de poëzie.’ Maar maken al deze verklarende woorden ons wijzer
en brengen zij de bundel dichter tot ons?
Met Visum voor Gomorra maakt Robin Hannelore het ons al even moeilijk
(Privéuitgave: Grobbendonk, 1964, 32 blz.). We lezen het eerste gedicht:
To e r i s t e n i n h e t S i d d i m d a l
Je rijdt met je wagen naar Gomorra,
je fares vuurkogelen door de straat
Jammer toch dat er voor Gomorra
nergens een wegwijzer staat.
Je rijdt met je wagen naar Gomorra,
bomen dansen striptease voor je uit.
Het meisje naast je speelt maquillage,
in Gomorra wordt ze je bruid.
Je rijdt met je wagen naar Gomorra,
orgie van dood in brandende grond.
Als je er bent kijk je starverbaasd,
je geloofde niet dat die stad nog bestond.

Hier en ook in enkele fragmenten kunnen we de dichter volgen, maar overal elders
lopen we verloren in een overdaad van beelden en woorden. Het enige wat men
gewaarwordt is dat achter de buitenissigheid een echte dichter zit verscholen die
weet wat ritme is en wat klank en beelden in een woord of in een versregel vermogen.
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De Vaderlandse gedichten van Roni Ranke vormen een unicum in dit defilee
(Tekstillustratie en bandontwerp van kunstschilder Renaat Saey. Sint-Baafs-Vijve,
Uitgeverij De Eenhoorn, 1965, 30 blz.). Vooraan lezen we deze verklaring:
Niet voor de leren,
niet voor Basken en Bretoenen,
niet voor Mau-Mau's
of andere vreemde rebellen,
maar voor onze eigen vrijheidsstrijders.

Vlaanderen. Jaargang 15

81

ontmoetingen
We weten wat het inhoudt gedichten te maken op onderwerpen als de stad Gent,
federalisme, Vlaamse beweging, Vlaamse knecht, en dergelijke. Het heeft reeds heel
wat te betekenen dat de bundel van Roni Ranke leesbaar is en dat we een aantal van
de gedichten als aannemelijk kunnen beschouwen. Het volstaat het ‘In memoriam
Marcel Mattijs’ over te schrijven om iedereen te oriënteren:
Gerezen uit het volk én innig bij het volk gebleven,
dienaar van de brede, zelf-bevochten geest,
kloeke kunstenaar, gelijk een boom geworteld in het leven,
sterveling te meer, ach hamer naast de leest!
Doch aan de einder van het land dat gij beminde
ontstijgt de rechte weg van uw genadig hart,
bevrijd van de bittere taak en het blinde
gevecht met de dood, die gij lang hebt getart.
Gerezen uit het volk én innig bij het volk gebleven,
onmetelijke mens vol pijn-verbijtend vuur,
wat gij te schrijven durfde blééf geschreven,
gij waart de sloper van een oude, prangende muur.

Zoals in zijn eerste bundel ‘Variaties op nul en oneindig’ (1962) heeft Joris Van
Haelewijn ook in zijn tweede bundel Gedichten (1965, 62 blz.) vele verzen
samengebracht. Doorgaans is het verstilde en ongekunstelde poëzie rondom de vrouw
en de liefde:
De dag bloeide uit
de einder langs
Je stond
heel donker uitgesneden op het verre licht
met in je handen een bloem
Een vogel sloeg op de avondlucht zijn lied
Wij
hebben niet gesproken

De dichter is zich vaag bewust van een innerlijke gespletenheid:
In mij
de dichter en de denker
die hand in hand
het hoog betrachten steunen
Gevoel en koud bezinnen kneden
tot de mortel van het ideaal
dat diep geplant staat
hoog zal reiken

Persoonlijk meen ik dat deze bundel eigenlijk te omvangrijk is geworden en dat er
te veel gedichten in voorkomen die fragmentarisch zijn gebleven. Met minder talrijke
en meer geconcentreerde gedichten zou het onbetwistbare talent van Joris van
Haelewyn beter tot zijn recht komen. Nu wordt het allemaal te zeer uit-gezegd.
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Wellicht vormt de denker nu en dan nog een bedreiging voor de gevoelige dichter,
die we duidelijk onderkennen in een sleutelgedicht als het volgende:

Nooit was de dag zo zacht
en zo omfloerst
Nooit was mijn woord zo teder
zo doorvoeld
Nooit was de lucht zo rijk aan droom
nooit was mijn ziel zo schoon
als deze dag
waarop je weende om het zoet verlangen
dat door mijn adem boog
waarop je hart zich in mijn hart verloor
O kon ik dit juweel
in woorden binden
O kon ik de eeuwigheid van goede schroom
nog wedervinden

op korte golf
kers treffen wij de bekende tekenfilmer Raoul Servais aan.
Kunstschilder Godfried Vervisch exposeerde van 23 januari tot 4 februari in de galerij
Vyncke-van Eyck, Nederkouter, 15, Gent.
Elke zaterdag zet Antoon Viaene zijn lessen voort over de geschiedenis van
West-Vlaanderen in 't Keerske te Brugge, voor de Kon. Gidsenbond.
Voor kort vierde de Vrije Muziekacademie van Eisden met haar meer dan 1.000
leerlingen haar twintigjarig bestaan samen met het tienjarig bestaan van Jeugd en
Muziek. Dit groeide uit tot een hulde aan directrice Josée Vigneron, waarvan het
concertino voor hobo en kamerorkest ten gehore werd gebracht. ‘Vlaanderen’ en het
C.V.K.V. feliciteren eveneens zeer hartelijk.
Op 19 januari zond de B.R.T. Antwerpen een recital uit van zes liederen van Theo
Vonck (veeltalige teksten), gezongen door de bariton Laurent Carpentier. Op 22
januari bracht zender Kortrijk, van dezelfde auteurcomponist, een muzikaal luisterspel
op antenne: ‘Het Schubert-concert’, uitgevoerd door Teater Antigone.
De Tongerse kunstschilder Leo Weltjens exposeerde in het tweede salon van de
feestzaal Jeurcloo te Zonhoven.
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Op uitnodiging van de Vlaamse Kulturele Kring heeft P. Norbert Wildiers, op 13
december, een lezing gehouden in de Academia Belgica te Rome over ‘De plaats
van de mens in de Kosmos: St. Thomas, Hegel en Teilhard de Chardin’.
Wij herhalen hier nogmaals, dat onze rubrieken ‘Op korte golf’, ‘Ontmoetingen’ en
‘Poëtisch Bericht’ bestemd zijn voor leden van het C.V.K.V. en voor debutanten.
Alle berichten aangaande de kunstactiviteiten, alsmede gedichten, moeten aan het
Redactiesecretariaat, Pontonstraat, 12, Oostende, overgemaakt worden. Gedichten
worden gehonoreerd aan 100 fr. (uitbetaling na publicatie). Bovendien ontvangen
de dichters één gratis auteursexempiaar van het nummer, waarin hun gedicht werd
opgenomen. Wij vestigen er evenwel de aandacht op, dat onze voorraad poëzie
momenteel zeer groot is en dat van de inzenders de beoefening van een zeer weinig
poëtische deugd wordt gevergd: geduld.
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Aalter Nieuwe kunstgalerij
Op 15 januari jl. werd te Aalter een nieuwe kunstgalerij geopend onder de naam
‘Altra’. Ze is gelegen aan de Stationsstraat, 95. Alle geïnteresseerde kunstenaars
kunnen zich voor nadere inlichtingen wenden tot Cyr Frimout, Stationsstraat, 186,
te Aalter. De nieuwe galerij startte met een ‘Startgroep 66’: Antoon Catrie, Roger
Debrock, Cyr Frimout, Joris Houwen, Jeanne Portenant en Renaat Saey. De inleider
was Lic. Rob. Portier, Willem Laroy declameerde en Walter Haesaert droeg voor uit
eigen werk.

Antwerpen ‘Scherzo’ vraagt teksten
De voordrachtgroep ‘Scherzo’-Antwerpen vraagt (vrijblijvend) afschriften of
specimenexemplaren van dichtbundels van onze leden. Indien dit werk geschikt is,
komt het in aanmerking voor selectie bij het samenstellen van nieuwe programma's
en montages.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat steeds degelijk materiaal nodig is. Alle
verdere inlichtingen bij de leider en stichter van ‘Scherzo’, Leo Laerenbergh,
Bosschaert de Bouwellei, 14, Deurne-Centrum (Antwerpen). Vermelden wij hierbij
nog, dat het gezelschap thans zijn tiende speelseizoen is ingegaan.

Nationale Raad van het Boek
Op 11 januari zijn de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen,
de Cercle Belge de la Librairie en het Syndicaat der Belgische Uitgevers overgegaan
tot de oprichting van een ‘Nationale Raad van het Boek’, die aldus gans het
boekbedrijf in het land vertegenwoordigt.
Het doel van deze Raad bestaat erin de studie op zich te nemen van alle
gemeenschappelijke problemen, welke zich kunnen stellen op het gebied van de
produktie en de distributie van boeken, zowel in binnenals in buitenland. Verder gaat
dit college optreden bij alle instanties waar dit noodzakelijk mocht blijken voor de
verdediging van de belangen van de boekhandelaars en de uitgevers in België.

Succes voor het Veremanskoor
Het Renaat Veremanskoor o.l.v. Roger Deruwe vergastte onlangs een talrijk
opgekomen publiek in de St.-Caroluskerk te Antwerpen, op een concert van geestelijke
muziek. Dit concert was ingericht door de zorgen van het A.N.Z. Verleenden hun
medewerking: Kamiel D'Hooghe, positieforgel, Chris Dubois, clavecimbel, André
Bouckaert, vibrafoon en Willy Carron, contrabas.
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O deze dag
zo rijk aan droom
Bewaar het kristal alom je lieve ogen
vergeet niet wat ons toen bekoorde
de schoonheid
die de dag bekroonde

Tussen Heliopolis en Knossos is de derde bundel van Frans Depeuter (Lier, De
Bladen voor de poëzie, 1964, 32 blz.). De titel doet onmiddellijk denken aan een
reisverhaal over het oude Hellas, maar in feite gaat het meer om symbolische namen,
die al lezend hun betekenis krijgen. We menen nochtans dat veel door de dichter
nodeloos ingewikkeld werd gemaakt. Wanneer men leest en blijft herlezen wordt de
bundel meer en meer toegankelijk; dan wordt ook meteen duidelijk hoe het
openingsgedicht, dat als bij wijze van motto vooraanstaat, dient opgevat:
Dan ontwaakte de mens
uit de coma der tijden.
En het landschap versteende
tot stad, en de bomen
werden zuilen, uit de bergen
werden tempels gehouwen van duister.
Bewustzijn van naaktheid
werd zonde geheten.

In het eerste deel ‘het verhaal der witte kinderen’ krijgen we na een sober en
bevattelijk regenlied het gedicht ‘Heliopolis’:
De lucht viel bevend stil
in de gloed van ons raadsel;
mijn hand zweeg van puur geluk;
we spraken tot elkaar
in onze eerste taal,
van lichaam tot lichaam
in bodemloos omhelzen.
In de stad
waar ons land begon
speelden witte kinderen
met witte vissen.
Onze kamer was
een kubus zon.

Het tweede deel is ‘het verhaal van het labyrinth’:
... hulpeloos ik dwaal
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doorheen het brandend knossos
doorheen de buildingsruïnes
van dit oorspronkelijk verhaal.

Het slotgedicht van dit tweede deel en van de gehele bundel is een gebed, dat eindigt
met deze verzen:
Laat me sterven,
God, met de dieren
Laat me dier zijn met de dieren.
Laat me in een vergeetput sterven.

In bijna elk gedicht komen we in aanraking met de angst, met de dood. Er is geen
uitweg en geen uitzicht voor hen die in het labyrint van het menselijk bestaan
ronddolen. Frans Depeuter tracht dit te verwoorden in een vernieuwde beeldentaal,
die nogal omslachtig aandoet, maar toch indruk maakt. We zouden het liever
eenvoudiger zien uitgedrukt en we verkiezen een vers dat vloeiend en zangerig is.
We moeten de bundel nemen zoals hij is en we doen het met een gevoel van oprecht
medeleven, overtuigd als we zijn dat deze gedichten slechts een kortstondige halte
betekenen in de geestelijke en dichterlijke evolutie van Frans Depeuter.
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Paul Vanderschaeghe heeft Great getting-up morning, een deel van de bundel ‘The
white giant’ laten verschijnen in ‘een voor de vrienden bestemde beperkte en
genummerde oplage’ (Handzame, Uitgeverij De Wilde, 1963). Het is een grootse
inzet, die ons waarlijk nieuwsgierig maakt om het geheel te leren kennen. Deze
zinvolle woordstroom werd zonder twijfel uit zuivere bezieling geboren. Er is eerst
een indrukwekkend herinneringsgesprek met moeder, daarna een meer speels ‘gesprek
met mijn vrouw’ dat gaandeweg ook zwaarder wordt en ten slotte is er ‘het dartele
woord’ dat bestemd is ‘voor de kinderen’. Hieruit halen we de aanvangsverzen aan:

Nog voor de haan der buren
zijn kreet legt aan de uren
voor de vlam van weer een dag,
heeft hij de zon,
haar felle zomerbloem,
reeds in het huis gezet.
Zij dartelt in het kluwen van haar leden
en raakt niet los uit deze vrolijkheid
die bronnen spuit
over de stilten en de vrees,
hoe deze dag
gewoon gevallen uit een hand
die met mijn aarde speelt,
zal rollen naar zijn einder.
En als de middagzon één ogenblik
en pronkziek zit te rusten
in 't kantwerk der accacia,
liggen de bronnen stil
en stil dit stoeien van haar leden.
En door geen woord gevat,
geschilderd niet, gesneden
in tropisch hout
dat niets dan zomer draagt,
is deze luwte die haar waaier houdt
boven het lijfje waar de slaap
met zachte adem heft en daalt
het glinstren van de haren.

Om dit defilee te besluiten, moeten we nog onze volle aandacht wijden aan
Bladnerven, de tweede bundel van Lieve Van Damme (Herk-de-Stad, Uitgave
Brems, 1964, 40 blz.). Als ge u afvraagt wat deze ongewone titel heeft te betekenen,
antwoorden wij onmiddellijk met het eerste gedicht, dat meteen titelgedicht is:

Bladnerven
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Dat is het wat overblijft
als het al gelouterd is
het schone geraamte
waar alle verveling en alle passie
het land hebben verlaten.
Sterven is gemakkelijk en sterven is moeilijk
de doden nemen hun plaats weer in
en vullen de mazen met hun aanwezigheid
onzichtbaar levend praten zij met ons
aureolen van hoop rond onze eenzaamheid
geduldig wachtend op ons antwoord.
Dat is het wat overblijft
het harde geraamte
medeklinkers van het alfabet
die ons zwijgen en ons denken
als klinkers gevangen houden.
Nu is alles rust
de herfst verzamelde de scherven
de winter leeft in de donkere nerven
het zuivere geraamte.

kunstecho's
Tweejaarlijkse V.T.B.-prijskamp voor Vlaamse Humor
Deze wedstrijd genoot een buitengewone bijval: niet minder dan tachtig cartoonisten
uit de vijf Vlaamse provincies zonden 431 proeven in. Vooral de Zwarte Humor had
succes: Pil (Joe Meuleplas, Brussel), Paulo (Paul Verschaeren, Berchem-Antwerpen)
en Loo (Leo Fabri) behaalden in deze volgorde de prijzen.
De goedmoedige of Roze Humor was minder sterk vertegenwoordigd en hier
werden Ray Gilles (Mechelen), Leo Dresselaers (Mechelen), Theo Teugels
(Antwerpen) en Jozef Vets (Lier) bekroond.
Voor de Grauwe Humor slechts twee laureaten: Roland Van den Bussche (Schoten)
en nogmaals Ray Gilles.
Tot 20 januari werd een selectie van de ingezonden werken tentoongesteld in de
H. de Braekeleerstudio te Antwerpen.

15 jaar Halewynstichting
Op 10 januari jl. bestond de Halewynstichting 15 jaar. Het ontbrak haar in die tijd
niet aan activiteiten of energie. Zij stimuleerde talenten als Ward de Beer en Jozef
van Hoorick, en gaat met mensen als Prof. Van der Mueren, haar voorzitter, en Hans
Dircken, haar dynamische stichter en promotor, beslist een mooie toekomst tegemoet.

Viering Pater Stracke
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Aan de negentigjarige Pater Dr. Stracke, s.j., werd op 12 december een onvergetelijke
hulde gebracht. Van wijd en zijd waren bewonderaars opgekomen om de jarige
Vlaamse Voorman - één der grootsten, die wij ooit rijk waren - hun dankbaarheid
en vriendschap te tonen. In een reeks toespraken door mevr. Dosfel, Karel Dillen,
Jean-Marie Gantois, dr. Jungerhans en Drs. van Overstraeten, werd de Pater onder
alle aspecten in de bloemen gezet. De Zingende Wandelkring Sint-Norbertus, evenals
declamator Antoon Van der Plaetse luisterden met lied en voordracht deze zeer
geslaagde plechtigheid op.

Stedelijke musea kosteloos toegankelijk
De Antwerpse magistraat heeft de bevolking een even origineel als prijzenswaardig
nieuwjaarsgeschenk aangeboden: kosteloze toegang, vanaf 1 januari 1966, tot
volgende musea: Museum Plantin-Moretus; Oudheidkundige musea: Vleeshuis,
Steen, Brouwershuis en Volkskundemuseum; Kunsthistorische musea: Rubenshuis,
Mayer van den Bergh, Ridder Smidt van Gelder en het openluchtmuseum voor
beeldhouwkunst. Al deze musea zijn voortaan dagelijks toegan-
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kelijk van 10 tot 17 uur (uitgenomen 's maandags). Mayer van den Bergh is eveneens
gesloten op de onpare en Smidt van Gelder op de pare dagen.

Asse
Eind januari werd te Asse door het D.F. een boekenbeurs en platenfestival ingericht.
Wij vermelden de medewerking van secretarisgeneraal Clem De Ridder en van de
letterkundigen Bernard Henry, Emiel Van Hemeldonck en Gaston Durnez.

Avelgem
Kerstmis in de Scheldeburcht
Het licht-, klank- en openluchtspel ‘Kerstmis in de Scheldeburcht’, geschreven door
Godfried Oost, werd tijdens de voorbije Kerstdagen vijfmaal opgevoerd in het St.-Jan
Berchmans-instituut te Avelgem.

Brugge
Internationale Muziekdagen 1966
In het raam van het Festival van Vlaanderen en onder de titel ‘Brugge en het Gouden
Tijdperk van de Polyfone Muziek’, worden van 12 tot 24 juli te Brugge de
Internationale Muziekdagen gehouden. Deze groots opgevatte manifestatie omvat
volgende initiatieven:
Internationale wedstrijd voor gemengde vocale ensembles:
- 1ste categorie: kwartet tot sextet (enkelvoudige stembezetting), prijzen: 20.000.
15.000 en 10.000 fr.
- 2de categorie: ensembles van 12 tot 24 personen (verdubbeling van
stembezetting), prijzen: 30.000, 20.000 en 15.000 fr.
Internationale jury met befaamde musici. Verder: publieke meestercursussen,
concerten gewijd aan de grote Europese polyfonisten door vermaarde consorts en
ensembles en een tentoonstelling, gewijd aan de Oud-Nederlandse polyfonisten.
Bovendien wordt van 18 tot 24 juli een Vivaldi-week ingericht met talrijke
concerten en een internationaal Vivaldi-congres.
Alle verdere inlichtingen worden graag verstrekt door het Secretariaat,
Gistelsteenweg, 285, te Brugge 3.

‘International Design’ in het Huidevettershuis
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Van 19 december tot 9 januari had in het Brugse Huidevettershuis een tentoonstelling
plaats van design uit Denemarken, Duitsland, Finland, Hong-Kong, Italië, Japan en
Zwitserland. Deze expo werd ingeleid door K.N. Elno.
Het streven van de inrichters - een onverpoosde strijd tegen de banaliteit van de

ontmoetingen
Daarmee bevinden we ons reeds helemaal binnenin in het werk van de dichteres, die
even verder in een ander gedicht, als het ware ter verduidelijking en ter aanvulling
schrijft:
De naakte zin die mij beroert
heeft geen geheimen
voor iedere kijker staat hij daar
en ieder schilder tekent hem
met enkele lijnen:
een vogelvlucht
een vallend blad:
een regendruppel langs het glas
ze flitsen even en verdwijnen.
Er blijft iets over na hun vlucht
op 't scherm van mijn gesloten ogen
hun omtrek zwart ontroerend sober
't skelet waarmee men verzen maakt.
Maar geef me ook een pannendak
een oud met wat versleten kleuren.

In de meeste gedichten toont Lieve Van Damme zich niet opvallend sterk in het
vorm-geven. Daardoor geeft haar werk in zijn geheel een ietwat vage indruk, zoals
een stille en mooie herfst dat kan doen. Dit betekent nochtans niet dat het originaliteit
mist. Integendeel, het wortelt in een geheel eigene, oorspronkelijke gevoelswereld,
die zeer vrouwelijk aandoet zonder dat dit ook maar iets te maken heeft met
sentimentaliteit of gevoelerigheid. Daarbij zijn de gedichten van Lieve Van Damme
soms wonderlijk suggestief:
Een pluim viel in mijn hand
een verloren pluim
van een vergeten vogel.
De zon scheen op mijn hand
en gaf de pluim een lange schaduw
want de zon ging onder.
De pluim viel uit mijn hand
de schaduw daalde langzaam op de grond
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de pluim viel er voorzichtig boven op
de zon was helemaal onder.

De aangehaalde gedichten vormen geen bloemlezing van het beste uit de bundel. We
zouden op dezelfde manier en met evenveel zin het grootste gedeelte van ‘Bladnerven’
kunnen overschrijven. Bijna overal is er die onderhuidse gevoeligheid, de rake visie,
het nieuw beeld, maar het woord zelf dringt zich nauwelijks op en nergens denkt
men aan de zogenaamde woord-kunst. Deze dichteres - want dat is Lieve Van Damme
door en door - brengt de poëzie van het gewone, het doodgewone leven. Haar
gedichten doen dikwijls denken aan ‘het woordeloos gesprek tussen twee geliefden’.
Volgende nummers van ‘West-Vlaanderen’ worden dringend gezocht:
- door de Heer Pol Verbrugghe, Stationsdreef, 198, Roeselare, tel. 051/219.45:
jaargang 1956, nrs. 3, 4 en 5.
- door de Heer Roger Cools, Albert I Promenade, 70, Oostende:
1ste jaargang 1952: volledig; 2de jg. 1953: volledig, uitgenomen nr. 6; 3de jg.
1954: nrs. 2 en 3; 5de jg. 1956: nr. 3; 7de jg. 1958: nr. 2; 9de jg. 1960: nr. 53; 10de
jg. 1961: nr. 55; 11de jg. 1962: nr. 65.
Rechtstreeks onderhandelen met de betrokkenen, a.u.b.
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Robert Baccarne en Jan Steen: ‘Poelkapelle 1914-1918’

Robert Baccarne

Jan Steen

Robert Baccarne uit Poelkapelle, die reeds enkele merkwaardige historische
verhalen voor de jeugd schreef, werd in november 1965 bekroond met de
tweejaarlijkse Prijs voor Jeugdliteratuur van het Salon voor Jeugd en Gezin te Brussel,
met zijn jeugdboek ‘En de klok luidde voort’, een onuitgegeven verhaal over de
Boerenkrijg in het leperse. ‘Vlaanderen’ en het C.V.K.V. wensen de laureaat van
harte geluk.
Onder de talrijke werken over de oorlog 1914-18, die ons dezer laatste jaren ter
recensie werden voorgelegd, is het onderhavige werk wel een der merkwaardigste,
niet alleen om de indrukwekkende inhoud, doch ook om de vorm, de illustratie en
de sierlijke uitgave.
De oorsprong van het boek ligt in het zeer gelukkige en zeer vruchtbare initiatief
van het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen, dat in 1959 een prijsvraag voor
monografieën over oorlogsgemeenten uitschreef. Het werk over Poelkapelle kreeg
een welverdiende premie. Daarbij bleef het niet! In het voorwoord vertellen de
schrijvers de verdere historiek van het huidige boek:
‘Doch het werd een sneeuwbal. Nadat het manuscript werd geprimeerd, kwamen
van diverse zijden nog zoveel onverwachte en interessante nieuwe elementen
binnenvallen, dat een aanvulling en verwerking van de eerste bronnen, alsmede een
zoeken naar objectiviteit in dikwijls tegenstrijdige gevallen, en het situeren van de
lokale feiten in het geheel van de oorlogsgebeurtenissen buiten de gemeente
Poelkapelle, zich opdrongen.’
In een inleidend deel wordt een boeiende en wetenschappelijk verantwoorde
terugblik geworpen in de geschiedenis van Poelkapelle. Deze klassieke inleiding is
hier geen louter pittoresk tafereel van ‘la bello époque’, doch een treffende
‘geschiedenis-in-een-notedop’ van het ontstaan en de groei van Poelkapelle door
vele eeuwen. De scherpste aandacht gaat natuurlijk naar Poelkapelle in het begin
van onze eeuw, en het uitbreken van de oorlog in 1914.
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Het tweede deel behandelt de tragische exode van Poelkapelle.
Het derde deel - vanzelfsprekend de hoofdbrok - brengt ons het rijkgestoffeerd en
gedetailleerd relaas van de krijgsverrichtingen: 1914, de gasaanval, van het westelijk
front geen nieuws, de slag van Poelkapelle, Guynemer, het eindoffensief. We zijn
getroffen geweest door het volledige overzicht, door de boeiende en onverbloemde
wijze van verhalen, die de pen van Baccarne verraadt, door sommige meer onbekende
aspekten als b.v. het probleem Guynemer, dat we nergens zo nauwkeurig hebben
weten behandelen, eveneens de Duitse studentenregimenten... Stellig is de uitgebreide
bronnenstudie mede oorzaak van dit zo betrouwbare en rijke relaas. In geen werk
mochten we een zo veelzijdige bronnenbibliografie lezen.

kunstecho's
zaken, die ons in ons dagelijks leven omringen - dient beslist ten zeerste geloofd.

Korrekeldernieuws
In de reeks ‘Maandagconcerten’ richtte de Korrekelder op 17 januari een pianorecital
Jörg Demus in, dat doorging in het Concertgebouw. De pianist speelde werken van
Bach, Brahms, Schuman, Debussy en C. Franck.
In de Korrekelder zelf werden, in de loop van januari, twee toneelwerken
opgevoerd, nl. ‘De Pro-deo-Zaak’ van John Mortimer en ‘Het verhaal van de
dierentuin’ van Edward Albee.

Pro Civitate-prijzen
Wij komen graag nog even terug op de uitreiking van de Pro Civitate-prijzen, die op
14 november jl. te Brugge doorging. Wat betreft de zangwedstrijd werden volgende
laureaten bekroond:
Herman Slagmulder (Aalst), Jean Closson (Verviers), Simon Waltens (Temse),
Marie Hanraths (Bressoux), Godelieve De Geyseleer (Aalst) en Marie-Jeanne Potdevin
(Jupille).
Finalisten: Joséphine Allosery (St.-Kruis), Arlette Janssens (Oudergem), Kamiel
Lampaert (Wilrijk) en Jan Van Hove (Leuven). Winnaars klavierwedstrijd: Antoon
Broucke, (Gent), Cécile Evrard (Marchienne-au-Pont), Dominique Cornil (Lobbes),
Luc Mondron (Haine-St.-Pierre), André Walschaerts (Mechelen) en Hilde Dombrecht
(Oostende).
Finalisten: Anne Leuridan (Vorst), Patrice Merckx (Halle), Yolande Spanoghe
(Kortrijk), Maria Tomasino (Eisden), Mia Van Broekhoven (Hasselt) en Arthur Vuye
(Borgerhout).

Het Westvlaams Orkest
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Dit orkest hield voor de nationale zender de jongste tijd talrijke concerten. Wij
noteerden er in december niet minder dan drie nl. op 14, 21 en 23 december, in het
Derde Programma.
Verder werd een Geestelijk Concert gegeven te Blankenberge, in de dekenale kerk
Sint-Rochus, in samenwerking met het koor ‘De Mandelgalm’ uit Roeselare,
voorbereid door Antoon Vercruysse.
Dirigent Dirk Varendonck van het Westvlaams Orkest dient gelukgewenst met
deze prestaties.

Aanwinsten Groeningemuseum
Het jaar 1965 is voor de Brugse musea qua aanwinsten schitterend te noemen: niet
minder dan vijfhonderd schilderijen, beelden, meubels, tapijt- en borduurwerken,
kant, edelsmeedwerk, glas, munten en penningen. Van 30 januari tot 27 februari
worden deze aanwinsten geëxposeerd in het Groeninge-
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museum. Een geïllustreerde catalogus wordt uitgegeven. Vóór de opening gaf Drs.
Valentin Vermeersch, adjunct-conservator, een voordracht met dia's: ‘Kunsthistorische
beschouwingen rond de stedelijke museumaanwinsten 1965’.

Bornem
Internationale ikonenexpositie
In de Cisterciënserabdij Sinte Bernaerts te Bornem wordt een internationale
ikonententoonstelling voorbereid, die ongetwijfeld zal uitgroeien tot de belangrijkste
expo van dergelijke religieuze kunstvoorwerpen, ooit in ons land gehouden. Deze
gebeurtenis zal omstreeks Pinksteren doorgaan. Een werkcomité, o.l.v. Pater Eugenius
Camerlinck, is momenteel druk bezig met de voorbereidingen en bestaat uit: R.
Bongaerts, Fr. Dehoux, L. De Mayer, Pater Andreas Marcus, dr. Jos Muys, Fr. Van
Achter en P. Servaes.

Brussel
Wedstrijd Radioverhalen B.R.T.-N.R.U.
De B.R.T. en de Stichting Nederlandse Radio Unie schrijven een gemeenschappelijke
wedstrijd uit in het schrijven van radioverhalen van blijmoedige aard. Min. 15 en
max. 20 minuten. Vóór 1 mei in te zenden, in 3 exemplaren en onder schuilnaam,
aan: Nederlandse Radio Unie, Postbus 150, Hilversum. Elk auteur mag slechts één
verhaal inzenden. Prijzen: 10.000, 7.500 en 5.000 fr. Uitspraak: einde juni 1966.
Volledig reglement bij: B.R.T., Literaire en Dramatische Uitzendingen, E. Flageyplein,
18, Brussel 5.

Uitreiking Emile Bernheimprijs
Op 13 januari werd te Brussel aan Albert Westerlinck de Emile Bernheimprijs
uitgereikt. Deze prijs werd toegekend aan een essayist, ten einde de aandacht voor
dit genre te bevorderen. De befaamde laureaat werd door de jury bekroond, onder
meer omwille van zijn werk ‘Alleen en van geen mens gestoord’. Wij wensen Albert
Westerlinck, die ons in het verleden reeds verscheidene uitmuntende bijdragen
leverde, langs deze weg van harte geluk.

Berthe Art-beurzen
Deze beurzen werden, na een wedstrijd voorbehouden aan beeldhouwers van minder
dan 35 jaar, toegekend aan Wilfried Pas uit Antwerpen (50.000 fr.) en Pol Spilliaert
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uit Sint-Andries (30.000 fr.). De jury was samengesteld als volgt: Emiel Langui,
voorzitter, Marc Callewaert, Albert Dasnoy, J.-P. Laenen en Michel Stiévenart, leden.
Aan beide laureaten een hartelijk proficiat!

ontmoetingen
Het vierde deel behandelt de terugkeer en het vernieuwde dorp. Het besluit met een
lijst der 28 gesneuvelden. Het boek werd opgedragen aan de jongens van de 3o en
6o legerafdelingen, die een heldhaftige rol hebben gespeeld te Poelkapelle, en ‘aan
allen die een klein, voor hen soms vreemd dorp verdedigden, bevrijdden, deden
herleven’.
De beide auteurs, Jan Steen, gemeentesecretaris, en de wakkere vriend Robert
Baccarne, onderwijzer, mogen ervan verzekerd zijn, dat, dank zij hun werk, met
zoveel toewijding tot stand gebracht, Poelkapelle nu eerst voor goed zal bekend en
beroemd worden.
Ook de uitgeverij Almar bracht het hare bij: een royaal formaat, een keurige
typografische verzorging, een suggestieve omslag, een verrassende illustratie. Een
boek dat zijn weg zal vinden. Een boek dat werkelijk onze heemkunde en geschiedenis
verrijkt. Een boek dat zal worden gelezen als een spannend verhaal, wijl het ongemeen
boeit door zijn treffende biezonderheden, door zijn waarachtigheid, door zijn
evokatieve kracht, door zijn objektiviteit.
F.R. Boschvogel
Robert Baccarne & Jan Steen: ‘Poelkapelle 1914-1918’. 168 blz. + 20
buitentekstbladz. met 35 zeldzame foto's en 3 overzichtelijke kaarten. Uitgeverij
Almar, Wervik - Prijs 125 fr. (genaaid), 145 fr. (gebonden). Te bestellen bij de
schrijvers te Poelkapelle.

‘Kerstavond’
nieuw toneelstuk van Flor Barbry

‘Kerstavond’, het nieuwe toneelstuk van Flor Barbry is tevens zijn beste. Na zijn
‘De Harlekijn’ en ‘In Attendant’ bereikt Barbry met dit stuk een bewonderenswaardig
niveau. De zwakke mens van goede wil, die zich aanvankelijk de gevolgen van zijn
zwakheid niet bewust is, komt centraal te staan in de personen van Jeanne, André
en Clement. Hiertegenover staan de hoogmoed en de ijdelheid van iemand als Jean
die meent dat rijk-zijn volstaan kan om over het geluk van zijn medemens te mogen
beslissen. Daartussen beweegt zich een jeugd - Vital en Ginette - die de wereld van
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de ouderen, sterk bepaald door de jongste wereldoorlog, niet kent en een
geïdealiseerder, opener kijk heeft op de dingen en het bestaan in het algemeen.
De botsing tussen enerzijds de zwakke mens van goede wil en anderzijds de
zelfgenoegzaamheid van wie alleen zichzelf wil kennen, groeit tot een climax in het
derde bedrijf wanneer het verleden van de hoofdpersonages geheel wordt ontsluierd
en de jeugd moet vaststellen dat het verleden niet alleen het heden, maar ook de
toekomst van een mensenleven bepaalt.
Flor Barbry heeft deze tematiek op een volkse manier aan de man gebracht, in de
sappige en zangerige taal van de Westhoek, gekruid met de wijsheid van de man van
de straat die haar uit de ervaring heeft opgedaan. Mede hierdoor wordt ‘Kerstavond’
zo levensecht, zo autentiek en aangrijpend.
Het volstrekt autentiek karakter van de tematiek en de dialektische verwoording,
verklaren het vaak onbeheerst entoesiasme van de Frans-Vlamingen, voor wie dit
stuk in de eerste plaats werd geschreven. In ‘Kerstavond’ brengt Flor Barbry, die de
streek, de gebruiken en vooral de mensen en de taal van de Westhoek door en door
kent en liefheeft, een brok van zijn innerlijke weemoed om de onvervulbaarheid van
veel dromen en om de menselijke onvolkomenheid op de planken.
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Sterker en overtuigender dan in zijn vorige stukken merkt men, aan de steeds
terugkerende ‘tiks’ in ‘Kerstavond’, zie bievoorbeeld het aanwakkeren van het vuur
door Jeanne telkens wanneer haar delikaat verleden in het gedrang komt, de graad
van levensechtheid en waarachtigheid van het stuk dat, ondanks de dramatische
spanningen, nooit dreigt in melodramatiek te ontaarden.
Samen met zijn vrienden van het ‘Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen’ heeft
Flor Barbry met sukses dit stuk in première gebracht. ‘Kerstavond’ zal weer enkele
duizenden Frans-Vlamingen begeesteren voor de eigen taal en het eigen levenspatroon.
Hierdoor beantwoordt deze kunst voor het volk aan een verheven taak: de betere
bewustwording van het volk via woord en spel op scène. Laat Flor Barbry en zijn
vrienden maar hard werken, wij zullen hen met onze vriendschap, waardering en
bewondering omringen.
Jozef Deleu

Raoul Depuydt
‘Het Verraad’
Charles de Gaulle op het toneel

Karikaturen van Charles de Gaulle vallen doorgaans mee. Een tekening schijnt zelfs
dankbaar werk te zijn, maar een kort toneelstukje lijkt ons een biezonder lastige
opgave. Raoul Depuydt heeft het nochtans aangedurfd in ‘Het Verraad’ (Gistel,
Uitgave Pachali, 1963, 40 blz.). Het is een toneelwerk in één bedrijf en het speelt te
Colombey-les-Deux Eglises in de slaapkamer van het kasteel van de generaal Charles
de Gaulle. Als personages treden op: Charles de Gaulle en mevrouw de Gaulle, hun
zoon Filip en dochter Elisabeth, een kolonel en een geneesheer; verder de vrienden
Pétain, Kroestsjev, Mauriac, Malraux, Tixier-Vignancourt, Isorni, Brigitte Bardot,
Churchill, Tsiranana, Ben-Bella en soldaten. Terwijl de klare tonen van de Watermusic
van Händel opstijgen, ligt de Gaulle in een bed dat de drie vierden van de lengte van
zijn kamer inneemt. Hij is het slachtoffer geworden van een aanslag.
Met deze gegevens voor ogen beseft men nog beter welk waagstuk Raoul Depuydt
heeft aangegaan. Het spreekt vanzelf dat hij heeft willen parodiëren en ironiseren.
We vragen ons af wat ‘Het Verraad’ zou geven wanneer het op de planken wordt
gebracht. Als lektuur wekt het stuk eerst belangstelling. Misschien is het eigenlijk
nog meer nieuwsgierigheid. Gaandeweg komt er al lezende een zekere teleurstelling,
omdat de auteur het zich te gemakkelijk maakt en voortdurend overdrijft. Het is
uiteraard zeer moeilijk om maat en evenwicht te behouden wanneer men staat
tegenover een eigentijdse politieke figuur. We zouden willen aansluiten bij degene
die de raad heeft gegeven het eens op te voeren in een studentenmilieu, maar we
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zouden er toch als voorwaarde bijvoegen dat het sterke spelers moeten zijn die het
geheel tot eenheid en tot natuurlijke levendigheid kunnen brengen.
Reml Van de Moorte:
Dit is het eerste nummer van ‘Vlaanderen’ (voorheen West-Vlaanderen). Het is de
vaste wil van de Redactie de verruiming in de volgende nummers zo breed mogelijk
door te zetten. Dat dit niet bij ijdele woorden blijft, moge reeds blijken uit onze
‘Kunstecho's’ en uit ‘Op korte golf’. Ook onze ‘Ontmoetingen’ zullen openstaan
voor alle leden van waar ook uit Vlaanderen. Maar U zult met ons begrijpen, dat
onze meer dan vijfhonderd leden niet allen in één nummer aan de beurt kunnen
komen.

kunstecho's
Deurle
Huldiging Jef de Belder
Op 19 december werd dichter-uitgever Jef de Belder te Deurle gehuldigd. Aanleiding
hiervan was het 15-jarig bestaan van de Colibrant-uitgaven, waarvan de dichter de
leiding heeft. Jan Vercammen, André Demedts, Dr. Marcel Grypdonck, An Martens
en de Deurlse burgemeester de Pesseroey kwamen beurtelings aan het woord en
belichtten persoonlijkheid en werk van de gevierde, die wij langs deze weg nog veel
werkkracht en succes toewensen.

Elewijt
In memoriam Victor Servranckx
Op 15 december jl. werd één van onze meest bekende Vlaamse schilders ten grave
gedragen: Victor Servranckx. Hij overleed op 68-jarige leeftijd te Vilvoorde en in
hem verliezen wij een zeer belangrijke vernieuwer van de schilderkunst ten onzent
en een krachtig en origineel talent.
De retrospectieve tentoonstelling, die in het museum te Elsene werd gehouden,
gaf in ongeveer 200 doeken een afgerond beeld van het werk van de overledene, die
door de jongeren een apostel en een pionier van de abstracte kunst in ons land wordt
genoemd.

Elsloo
Het 14e tornooi der Maasgouwen, dat dit jaar doorging te Elsloo in Nederland en aan
het amateurstoneel voorbehouden is, bracht belangrijke Vlaamse successen.
De eerste prijs werd immers behaald door de K. Toneelveren. ‘De Vlaamse
Vrienden’ uit Berchem/Antwerpen, met ‘Martine, je gaat te ver’ (92 p. en prijs voor
eenheid en taalzuiverheid!); regisseur was H. Brems. De derde prijs ging ex aequo
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naar de Toneelkring ‘St.-Rembert’ uit Torhout met Romains' ‘Dokter Knock’;
regisseur G. Cafmeyer. (79 p.)
Hartelijk gefeliciteerd!

Gent
Open Kring
Open Kring Gent hield op 18 december zijn traditionele ‘Avond van het Jaar’ en wel
in het Clubhuis 't Steen, met een tentoonstelling, gewijd aan het werk van Achiel
Lammens. Dichter Roni Ranke belichtte het oeuvre van deze kunstschilder.

Jozef Vercouillieprijs
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde zal in 1967 een
interuniversitaire Vercouillieprijs, ten bedrage van
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10.000 fr., toekennen aan het beste doctorale proefschrift, aan een van de vier
Belgische universiteiten verdedigd op het gebied van de strikt wetenschappelijke
studie van de Nederlandse filologie.
Alle inlichtingen bij het secretariaat van de Academie, Koningsstraat, 18, Gent.

Harelbeke
Expo Jeugd '65
Naar loffelijke gewoonte, werd tijdens het jaareinde andermaal een ‘Expo Jeugd’
ingericht te Harelbeke. Het betrof hier een selectie uit het werk van het Atelier voor
Plastische Kunsten en de tentoonstelling stond onder de auspiciën van de
Kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek. Theo Van Looy, inspecteur voor
kunstonderwijs en architectuur, hield de gelegenheidstoespraak.

Hasselt
Lavki-Prijs 1965
De uitreiking van de Lavkiprijs had op 21 januari plaats in het auditorium van het
Begijnhof te Hasselt. De plechtigheid werd artistiek omlijst door de groep Transparant.
Dit jaar was de jury samengesteld uit mevr. Van Damme, Bart Mesotten en Dries
Janssen.

Vereniging van Limburgse Schrijvers
Op 8 december had te Hasselt de jaarlijkse statutaire vergadering plaats van de
Vereniging voor Limburgse Schrijvers. Jozef Droogmans, voorzitter, sprak een
inleidend woord uit, gaf een bondig overzicht van de werking tijdens het verlopen
jaar en hield een in memoriam Jaak Langens en E.P. Wieërs. Trudo Hoewaer,
secretaris-penningmeester, bracht het kasverslag naar voren, Dr. Mathieu Bussels
hield een lezing over ‘De Hasseltse schoolmeester Alenus’ en daarna lazen Luc
Clerinx, Hendrik Prijs en Jaak van Baelen voor uit eigen werk.

Limburgse journalistenclub
Op 11 februari wordt door de Limburgse journalistenclub een avond georganiseerd
in de zaal Plaza, waarbij talrijke Limburgse prominenten zullen gepresenteerd worden
o.m. een schaar letterkundigen en artiesten. Wij vernoemen: Miel Cools, Louis
Verbeeck, Jos Ghijsen, Jan Vanderstraeten, Lou Laagland, P.G. Buckinx, Armand
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Preud'homme, Dr. M. Bussels, Jan Rouwet, Willem Kesters, Rita Smets en Paule
Nolens.

Hingene
Nieuwe kunstgalerij
Op 7 januari werd te Hingene, aan de

God en de schoonheid trouw!
God dacht:
ik wil dat deze vrouwenhanden
door 't ruwe werk zo vroeg gemerkt
nu in verrukking branden,
met scheppingskracht zalvend gesterkt.
Zijn woord deed zon in kleuren breken
die gewillig in 't penseel belandden,
een schoonheid toegewijd
die van geen tijd
meer is, gevangen nooit in banden
van broze sterfelijkheid,
noch grilliger geknecht aan mode,
maar een onvervalste bode
van zuivere natuur en stille heerlijkheid,
een blijvend, trouwe teken
van mijn genadig zorgen
dat het verborgen
schone, eindlijk schittren zal.
In bloem en boom en dal
en horizont
en 't purperen gedroom van heidegrond,
met spieglend water en het tere kruid
trok 't landschap over doek na doek:
één kleurenoptocht, één gezang van licht
betoverde de blik op zoek
naar 't schone dat in eenvoud ligt,
zo koestrend open als men eigen bodem mint
en 't glanzen van Gods oog er vindt.
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God sprak:
't Is goed, gezalfd zijn deze handen
om te dragen
mijn scheppingsluister
in de wereld, voor die hem vragen
zonder -ismen, zonder kluister,
slechts de schoonheid trouw!
Gezegend zij de kunst van deze vrouw!
Rachel Keesemaecker.
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Zonnige Uurtjes

Gilberte Deroo

Zo luidt de titel van een reeks die wordt uitgegeven door Verbeke-Loys te Brugge.
Het is een reeks die haar naam ere aandoet, omdat ze werkelijk geeft wat ze in het
vooruitzicht stelt. Dat geldt alleszins voor de beide deeltjes die we hebben gelezen.
Er is eerst en vooral ‘De dolle sprongen van Manolo’ (geïllustreerd door André
Deroo), geschreven door Gilberte Deroo (48 blz.). Het is een Spaanse geschiedenis
met de jonge ezel Manolo als hoofdpersonage. De levendige verhaaltrant en de
zinsbouw zijn berekend op jongere lezertjes die hun ogen en hun hart de kost zullen
geven. Ze zullen niet enkel genoegen beleven aan de avonturen van Manolo, maar
ondertussen ook veel bijleren over Spanje, het land en het volk.
Andere jeugdboeken van Gilberte Deroo zijn: ‘Wapi’, ‘Wapi ontsnapt’, ‘Wapi
wordt gevangen’, ‘Sloeki’, ‘Sloeki beleeft weer wat’, ‘Sloeki aan zee’, ‘Rommeldam
en Fakkelknap’, ‘Dongo, de Indische olifant’.
Al deze werkjes werden uitgegeven door ‘Het Fonteintje’, Borgerhout/Antwerpen.
Het deeltje van Robert Baccarne over ‘Jan en Juan. De strijd in het ovenhok’
(illustraties van D. Moeyaert) speelt te Poperinge in de tijd van de Spanjaarden en
het opkomend protestantisme (72 blz.). Van historisch standpunt gezien is het een
leerrijk werkje, dat bij ietwat oudere lezertjes ongetwijfeld belangstelling zal wekken.
Het zit eveneens vol avontuur en afwisseling en het werd geschreven door iemand
die ervaring heeft. Het is overigens een 2e druk. Het verscheen vroeger onder de titel
‘Jongens van de burcht’ en werd bekroond met de Kan. Am. Joostprijs 1956.
Remi Van de Moortel
De Redactie is er van overtuigd dat V L A A N D E R E N (voorheen
‘West-Vlaanderen’)
zijn weg zal maken doorheen heel het Vlaamse land. Maar zonder de hulp van àl
zijn lezers wordt het enorm veel moeilijker. Daarom, als elke abonnee een nieuwe
abonnee werft - en zó lastig kan dat zeker niet zijn - dan worden wij in staat gesteld
onze afleveringen nóg mooier, lijviger en interessanter te maken. Het huidige nummer
werd in een extraoplage gedrukt, maar U begrijpt, dat wij niet héél ons budget in
deze éne aflevering kunnen verdoen. Daarom: wacht geen dag langer om te
herabonneren of om het leesgeld van een nieuwe abonnee over te schrijven. Dit
Gezellenummer wordt beslist in enkele weken tijd uitgevochten.
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Stort dus vandaag nog 200 fr. op giro nr. 9576 van de Bank van Roeselare en
West-Vlaanderen, te Roeselare (op de strook vermeldt U uw naam en volledig adres,
alsmede de woorden: Abonnement Vlaanderen 1966).

kunstecho's
Puurse steenweg, een moderne kunstgalerij geopend, waar permanente
tentoonstellingen zullen plaatshebben. De feestrede werd uitgesproken door de dichter
Antoon van Wilderode. Als eerste exposanten kwamen aan de beurt: Coorevits, Irène
Battaille, Gabriel de Pauw, Bruno Dijckmans, Gerard Goudaen, Jack Godderis,
Gisleen Heirbaut, Jef Moons en Staf Pijl.

Izegem
Fototentoonstelling
Te Izegem ging, van 22 tot 31 januari, de fototentoonstelling ‘Kunstschatten in
West-Vlaanderen’ door.

Jette
Huldiging Jos de Haes
De gemeente Jette heeft de bekende dichter Jos De Haes, naar aanleiding van diens
bekroning met de Staatsprijs voor Poëzie, op 12 januari een hartelijke hulde gebracht.
Er waren toespraken door de magistraten, huldigingen vanwege de plaatselijke
toneelgroepen, voordracht van gedichten van De Haes en vanzelfsprekend ook een
warm dankwoord van de gevierde zelf - dit alles in een atmosfeer, bepaald door
eenvoud en vriendschap.

Kaapstad
Vijf onbekende Permeke's in Zuid-Afrika
Dr. Walter Vanbeselaere, die onlangs een studiereis naar Zuid-Afrika ondernam,
heeft te Kaapstad vijf onbekende werken van Permeke ontdekt. Het betreft hier
jeugdwerken van de grote schilder, die in het bezit waren van een van zijn zoons,
die sedert geruime tijd in Zuid-Afrika leeft.

Lier
Kunstkring 't Konvent
Onlangs werd te Lier een nieuwe onafhankelijke kunstkring ‘'t Konvent’ gesticht,
met als klein kunstcentrum ‘Het Konvent’ op het Lierse begijnhof. Een expositiezaaltje
wordt er ingericht en zal plechtig geopend worden met een kunstmanifestatie.
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Secretaris van de Kring is Bert Verbist, Vredelaan, 32, Lier, en als Voorzitter fungeert
Lode Verhoeven, Volmolenstraat, 34, eveneens te Lier.

Mechelen
2de Mechelse Boekenbeurs
De Vereeniging ter Bevordering van het
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Vlaamsche Boekwezen organiseert dit jaar, van 5 tot en met 13 februari, in het
Cultureel Centrum, Melaan, te Mechelen, voor de tweede maal een boekenbeurs.
Het beste uit méér dan honderd Vlaamse en Noordnederlandse fondsen wordt er
geëxposeerd.

Nieuwpoort
Herdenking Teilhard de Chardin
Gedurende de eerste wereldoorlog, nl. op 24 maart 1916, schreef Teilhard de Chardin
het eerste van zijn belangrijke reeks werken. Dit werk heet ‘La vie cosmique’ en
bevat reeds de kern van de Chardins oeuvre, dat daarna zulke enorme ontplooiing
kende. Op initiatief van Pater Wildiers werd het plan opgevat deze belangrijke
gebeurtenis te herdenken. Thans reeds wordt er gewerkt aan het uitbouwen van een
herinneringsplechtigheid, die te Nieuwpoort zou doorgaan op 15 of 19 mei a.s.
Eveneens wordt gewerkt aan het oprichten van een Westvlaamse studiegroep
Teilhard de Chardin. De beroemde denker heeft immers ook bij ons heelwat geestdrift
voor zijn werk weten te wekken. Al de vrienden van Teilhard de Chardin, die tot de
Westvlaamse studiegroep wensen toe te treden of op een of andere wijze bij te dragen
tot de verspreiding van de Chardins ideeën, worden dringend uitgenodigd zulks te
berichten aan Dr. Albert Smeets, Warschaustraat, 12, Oostende. (tel. 059/75075).
Een uitgewerkt programma wordt later bekendgemaakt.

Oostende
Europa-Prijs voor schilderkunst 1966
Andermaal organiseert het Cultureel Centrum Oostende, ditmaal van 2 juli tot 15
oogst 1966, een internationale tentoonstelling van schilderwerken, in het
Casino-Kursaal. Te dezer gelegenheid zal de derde ‘Europa Prijs van de Stad
Oostende’, zij 100.000 fr., toegekend worden aan de laureaat van deze expo.
Bovendien zal de jury een aantal vermeldingen toekennen. De wedstrijd blijft
voorbehouden aan alle Europese kunstschilders, behorend tot de landen leden van
de Raad van Europa, alsook degenen van een andere nationaliteit, die sinds 1 januari
1965 in één dezer landen verblijven. Leeftijdsgrens op 1 juli 1966: minimum 25 en
maximum 50 jaar. De aanvragen dienen gericht aan het Cultureel Centrum Oostende,
Feestpaleis, Wapenplein, Oostende, dat de toetredingsbulletins zal laten geworden;
deze laatste moeten vóór einde april 1966 teruggezonden worden. Jury: Em. Langui,
U. Apollonio, M. Bilcke, Ph. d'Arschot, E. de Wilde, L. Koenig, J. Leymarie, R.
Penrose, Dr. E. Trier en B. Urvater. Alle

ontmoetingen
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Kunstschilder Renaat Bosschaert

Regelmaat, zin voor orde en een bewonderenswaardige beheersing in het kiezen van
kleur en vlak, zijn de kenmerken die ons Renaat Bosschaert doen rangschikken bij
de jonge plastici, die weldra ook op het nationale vlak een rol zullen toegewezen
krijgen. Hij mag beschouwd worden als een der sterkste beloften die sinds 1960 in
West-Vlaanderen aan bod kwamen. Nu weten wij wel dat de hypothetische nummering
van kunstenaars de kennis van het kunstwerk zelf - waar het in feite om gaat - weinig
bevordert, hoe vruchtbaar de discussies errond ook mogen zijn voor een
kopij-zoekende criticus.
Renaat Bosschaert, geboren te Oostende op 18 november 1938, woont aan de
Baron Ruzettelaan, 46, te Assebroek. Hij doorliep de stedelijke akademie te Brugge,
had er Albert Setola en Fernand Boudens tot leraars, en trad er buiten als laureaat.
Thans is hij als sierkunstenaar verbonden aan het atelier Perignem te Beernem. In
de reeks officiële en semi-officiële wedstrijden die hedendaags in ons land, zoals
daarbuiten, worden uitgeschreven, mocht hij prijzen en onderscheidingen behalen
voor schilderkunst en grafiek, en zelfs eentje voor toeristische souvenirs. Bij de
provinciale culturele uitwisseling (West-Vlaanderen) werd werk van hem
tentoongesteld in Nederland en Duitsland.
Een schilderij van Bosschaert wordt gedragen door een onderwerp. Het wordt
gevangen in een strenge structuur, waarbij zelfs de gesuggereerde richting van iedere
lijn verantwoord is. Er ontstaan landschappen, havengezichten, achterbuurten,
woonwagens. De vlakken liggen evenwichtig, haast meetkundig naast elkaar, zodat
een verstrooide bezoeker de schilderijen voor abstracte composities zou houden. Dat
ligt er eigenlijk ook wel in - alleen rijst de bedoeling van het werk er boven uit. Zó
getemperde kleuren bij de interpretatie van zó sociaal geladen motieven als bijv. de
proletarische behuizing, zouden bij een minder begaafde schilder tot romantische
overdrijving kunnen leiden. Een klassiek aandoende beheersing heeft Bosschaert
ervoor behoed alles wat zijn vruchtbare fantazie hem ingeeft, ook picturaal te willen
uitwerken.
Deze fantazie breekt evenwel los in zijn grafische voorstellingen, zijn lino's met
de speelse onderwerpen: overgrote kevers die nauw aansluiten bij de motieven van
de hedendaagse keramiek. Geen wonder als men weet dat de keramiekbeeldhouwkunst
thans ook Renaat Bosschaert in sterke mate boeit, en in hem een aandachtige en
volhardende beoefenaar heeft gevonden.
Lucien Dendooven
Zoals bekend, kunnen de clichés, afgedrukt in ons tijdschrift, overgekocht worden
aan werkelijke gunstprijzen (uitgenomen portretten van aangesloten kunstenaars).
Deze overkoop kent een enorm succes, maar talrijke aanvragers verzoeken ons de
prijzen te publiceren. Deze kwestie werd door onze Raad van Beheer onderzocht en
er werd beslist de clichés te koop te stellen aan de basisprijs 0,75 fr. per cm2, met
een minimum echter van 100 fr. per cliché.
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Voor grote overkopen - d.w.z. meer dan 10 clichés ineens - wordt een nog meer
gunstige forfaitaire prijs opgemaakt.
Alle aanvragen te richten aan het Redactiesecretariaat, Pontonstr., 12, Oostende.
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verbondsberichten
Enorme ledenaanwinst
Nooit voorheen in de geschiedenis van ons Verbond heeft een zó massale toetreding
van nieuwe leden plaatsgehad. Nauwelijks was de verruiming bekend, of niet minder
dan 73 kunstenaars kwamen ons ledental vergroten. Dit - hoeft het gezegd? - verheugt
ons méér, dan wij uitdrukken kunnen en het is dus zeer van harte, dat wij de volgende
artiesten welkom heten. Wij hebben gemeend er goed aan te doen de namen per
provincie te groeperen. Elke naam wordt gevolgd door een letter, die de kunsttak
aanduidt: L = letterkunde; P = plastische kunsten; D = dramatische kunsten; M =
muziek.

Antwerpen
Martha Bellefroid (Rose Gronon), Antwerpen I (L.); René Buckinx, Hove (L.) Lod.
Campforts, Essen (Antw.) (L.); Albert Coninx, Westmalle (L.); José De Ceulaer,
Kessel-Lier (L.); Frans Dewinne, Schoten (L.); Bert Dilles, Turnhout (L.); Jozef
Goots, Dessel (L.); Yvonne Guns, Deurne (P.); Prof. Dr. A. Keersmaekers, Duffel;
L. Laerenberg, Deurne C (D.); Prof. Dr. Paul Lebeau, Antwerpen (L.); Theo Op de
Beeck, Turnhout (L.); Lambert Swerts, Berchem-Antw. (L.); Frank-Ivo Van Damme,
Ekeren-Donk (P.); A.H. Vanden Sande, Kasterlee (L.); Dr. Oskar Vander Hallen,
Mortsel-Oude God (L.); August Van Doninck, Antwerpen (L.); Frans Van Giel,
Wechelderzande (P.); Hector Van Gysel, Ekeren (L.); René Verbeeck, Hove (L.);
Bert Verbist, Lier (P.); Frans Verstreken, Lier (L.); Karel Vertommen,
Berchem-Antwerpen (L.); Mgr. Jules Vyverman, Mechelen (M.); Dr. Norbert
Wildiers, St.-Job-in-'t-Goor (L.).

Brabant
Pieter G. Buckinx, Brussel 2 (L.); Kamiel Heireman, Leuven (L.); Emiel Janssen,
Heverlee (L.); Maurits Roelants, St.-Martens-Lennik (L.); Albert en Marg.
Rutgeers-Lamend (ps. A. van Hageland), Alsemberg (L.); Paul van Crombruggen
(ps. Vincent Christoff), Brussel 4 (M.L.).

Limburg
A. Aerts, Hasselt (P.); M. Brouns, Hannut (L.); Raoul Chanet, Sint-Truiden, (P.);
Marcel Debroey, Hasselt, (P.); Albert Dusar, Hasselt (L.); Henri Gaillot, Koersel/Stal
(P.); Jos Geboers, Lommel (P.); Maria Ickmans, Koersel (P.); W. Jorissen, Tongeren
(P.); Jac Leduc, Hasselt (P.); Bart Mesotten, Brasschaat (L.); Jef Notermans,
Maastricht (Ned.) (L.); Willem Rutten, Neerpelt (L.); Jozef Tysmans, Houthalen; Jan
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Van Straeten, Hasselt (P.); Henri Verhelst, Hasselt (P.); Josée Vigneron-Ramakers,
Eisden St.-Barbara (M.); Leo Weltjens, Tongeren (P.).

Oost-Vlaanderen
Kristien Ballet, Dendermonde (P.); Dr. Arthur Broekaert, Geraardsbergen (L.); Albert
De Longie, Ooike (Oudenaarde) (L.); A. Devos, Kluizen (L.); Elisabeth Dhanens,
Boelare-bij-Eeklo; Antoon Drossens, Zottegem (L.); Gabriël Haelman, Gent (L.);
Achiel Janssens, Schellebelle (L.); Dr. Maurits Vandekerckhove, Gent (L.); Frans
Van de Velde, Vrasene (L.); Prof. Fernand Van Goethem, Gent (L.); Maurits Van
Herreweghe, Gent (L.); Eugeen Van Nuffel, Gent (L.); Maurits Van Vossole,
Dendermonde (L.); Frans Vierstraete, St.-Amandsberg (L.); Hector Waterschoot,
St.-Niklaas (L.); Veerle Wijffels, Gent (D.).

West-Vlaanderen
Jef Claerhout, Sijsele (P.); Walter Haesaert, Tielt (L.); Mark Labarque, Heule (P.);
Annie Lagasse, Brugge (P.L).
En dit is slechts een eerste lijst, nl. van degenen, die tijdens de januarizitting van
onze Raad van Beheer aanvaard werden. Wij kunnen nu reeds aankondigen, dat in
ons volgend nummer een (lange) nieuwe lijst zal verschijnen. De verruiming werpt
dus gouden vruchten af en in zeer korte tijd zal het C.V.K.V. uitgroeien tot een
algemeen-Vlaamse organisatie, die praktisch heel het Vlaamse kunstleven zal
omvatten. Wij doen hierbij opmerken, dat vóór de verruiming, reeds een honderdtal
niet-Westvlaamse leden waren aangesloten.
Het C.V.K.V. gaat tegenover zijn leden op zijn beurt graag de verbintenis aan om
hun artistieke belangen in de ruimste zin te verdedigen en te behartigen. Onze
getalsterkte is daarbij een factor van primordiaal belang. Tenslotte richten wij nog
een oproep aan de kunstenaars, die als gewone abonnee inschreven; wij verzoeken
hen beleefd doch dringend dit ons bekend te maken; zij zullen dan

kunstecho's
inlichtingen bij het Cultureel Centrum Oostende.

‘Kunstkring Cenakel’ jubileert
Deze kunstkring vierde op 5 februari zijn tienjarig bestaan. Zij deed het met een
avondje kolder, gebracht door de befaamde Gerard Vermeersch en een ‘choreografie’
o.l.v. mevrouw Pyson-Demarest.
Wij wensen de Kring, die niet minder dan 110 leden telt, hartelijk geluk en ad
multos annos!
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Tentoonstelling kunstkring ‘Hoppeland’
Deze kunstkring uit Poperinge stelde in december jl. tentoon in de Oostendse galerij
‘Forum’. Er waren schilderijen en grafiek te zien van een tiental kunstenaars,
waaronder C. Frymout, Platteeuw, A. Vandevoorde en Gaston Theunynck.

Nieuwe kunstgalerij
Omstreeks Pasen wordt in Oostende andermaal een nieuwe tentoonstellingszaal
geopend, nl. de ‘Galerij Onze Schilders - Centrum’, aan de Van Iseghemlaan.

Outrijve
Kunst van vandaag
In ‘Alta Ripa’ te Outrijve zet de Firma Bekaert haar prijzenswaardige traditie voort
en richt momenteel, van 21 januari tot 20 februari, een tentoonstelling van werken
van kunstschilder Jan Vaerten in. Drs. J. Theuwissen, Hoofd van Openbaar Kunstbezit
in Vlaanderen, leidde het werk in.

Peer
Expo ambachtelijke kunsten
Van 21 tot 30 januari werd te Peer, door de Kulturele Kring, een zeer opgemerkte
tentoonstelling gehouden van plaat-, snij- en smeedwerk, keramiek, grafiek, glaswerk
en beeldhouwwerken. Volgende kunstenaars - in hoofdzaak Limburgers - namen
eraan deel: John Bullen, Willy Ceysens, Hugo Duchâteau, Theo Groenen, Jan
Hoogsteyns, Jozef Kets, Dom. Leppens, R. Maillieux, W. Malaika, Simonne Reynders,
Val. Renckens, Gunther Schulz, Ton Smits, T. Tersas, H. Verheyden, R. Verjans en
P. Wilmots. Deze expo werd omlijst met twee prachtige avonden: een voordracht
over kleurenpracht en technisch vernuft van exotische textiel door onze medewerker
Adriaan G. Claerhout, adjunct-conservator bij de oudheidkundige musea van
Antwerpen, en verder een concert door het Belgisch Kamerorkest, o.l.v. Georges
Maes.
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Roeselare
Camerata
Onder impuls van Kamiel D'Hooghe, de dynamische directeur van de Muziekacademie
Adriaan Willaert, werd onlangs Camerata gesticht, een vereniging van leerlingen,
oudleerlingen en vrienden van de Muziekacademie. Deze nieuwe vereniging schijnt
wel wind in de zeilen te hebben, want zij gaf al dadelijk een tijdschrift uit en richtte
enkele opgemerkte kunstavonden in, o.m. een voordracht over de Vlaamse
toneelauteurs, gesitueerd in de hedendaagse Europese letterkunde (door Roger Arteel),
een optreden van het Westvlaamse Jeugdorkest o.l.v. Frans Soete, een kooravond in
de St.-Amandskerk, verzorgd door ‘De Mandelgalm’ o.l.v. Antoon Vercruysse, een
concert door het Trio koningin Elisabeth en in de nabije toekomst een grandioos
kunstconcert met het Renaat Veremanskoor uit Brugge, vier locale solisten en orgelist
K. D'Hooghe.

Kortrijkse kunst in Roeselare
In de eerste helft van december stelden, in een nieuw privé-expositiezaaltje van het
Vrij Technisch Instituut aan de Leenstraat, vijf jongeren van de Kortrijkse Academie
voor Schone Kunsten, hun werken tentoon, nl. Georges Couvreur, Frans Ameye,
Claudine Buysschaert, André Huysentruyt en Sonia Blancke.

Tongeren
Debatavond K.V.H.U.
Op 30 december ging te Tongeren een debatavond door, georganiseerd door de
Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding en in samenwerking met de Limburgse
Schrijvers. De leiding van deze avond berustte bij onze Geestelijke Adviseur, Dr.
Albert Smeets. Als onderwerp werd behandeld ‘Christelijk kunstenaarschap’. Deze
avond groeide tevens uit tot een informatiebijeenkomst over het C.V.K.V. en in het
bijzonder over het tijdschrift ‘Vlaanderen’.

Vlassenbroek
Expo religieuze kunst
Door de groep Takel werd in Huize Geertrui. van 4 december tot 14 januari jl., een
tentoonstelling van hedendaagse religieuze kunst ingericht. Van een elftal kunstenaars
werd werk tentoongesteld: Erik Boone, Frans Claes, Vital Cremie, Jef de Coninck,
Charles Deroux, Anne Lambert, Antoon Mortier, Christiaan Nicaes, Nicolas, Walter
Schelfhout, en Anita Vandamme.
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opgenomen worden als lid en kunnen aldus van de voordelen van het lidmaatschap
genieten. Dit zal ons toelaten hun regelmatig onze ‘Tijdingen’, die uitsluitend voor
aangesloten kunstenaars zijn bestemd, toe te zenden. Alle correspondentie in dat
verband dient gericht aan: Dr. Albert Smeets, Warschaustraat, 12. Oostende (tel.
059/75075), bij wie alle inlichtingen graag worden verstrekt.

Onze statutaire vergadering
Op zondag, 5 december, ging in de stemmige Sint-Trudo-abdij van Male (Sint-Kruis)
onze jaarlijkse statutaire vergadering door. De leden waren zeer talrijk opgekomen
en de dag verliep in een oprecht hartelijke atmosfeer.
Op het middaguur werd een H. Mis opgedragen door onze Geestelijke Adviseur,
voor de afgestorven leden Fernand Gevaert, Willem Nolf, Baron J. Ryelandt
(Ere-Deken), André Taeckens en Daan Thulliez. Componist Herman Roelstraete
luisterde met orgelspel en gewijde zang deze Eucharistieviering op.
Nadien werd een aperitief aangeboden en vervolgens, in de mooie ridderzaal van
het slot, genoten van een verzorgd diner. Tussendoor werden de jaarverslagen
voorgelezen door verbonds- en redactiesecretaris en het financieel jaarverslag door
de beheerder-penningmeester.
Bij wijze van artistiek ‘tussengerecht’ zong Monique Hanoulle enkele liederen,
daarbij begeleid door Herman Roelstraete.
Zoals de goede traditie het wil, werden onze jarige en in 1965 bekroonde leden
gehuldigd door de diverse redactieleiders. Er waren er een hele reeks:
Jarigen:
Ere-Voorzitter R.D. De Man (65 j.), Alfons Lenoir (80 j.), G.P. Baert (70 j.), Antoon
Viaene (65 j.), Antoon De Vaere (65 j.), Daan Inghelram (60 j.), Marcel Boey (60
j.) en Hilaire Gellynck (60 j.).
Bekroonde leden:
P l a s t i s c h e k u n s t e n : Roger Noël, Marcel Notebaert, Leo Taeymans, Maurice
De Zutter, Louis Maieu en Adhemar Vandroemme: laureaten nationale prijs
‘Broederlijk Delen’;
Godfried Vervisch, prijs, en Jan Hoogsteyns, geprimeerde van de stad Genk;
Pol Patoor, prijs van Knokke;
Willem Deneckere, Faunprijs;
L e t t e r k u n d e : Julien Van Remoortere, prov. prijs Oost-Vlaanderen en prov.
premie West-Vlaanderen;
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Jozef Deleu, prijs der Vlaamse Poëziedagen en tweede poëzieprijs van Nieuwe
Stemmen;
Willy Spillebeen, Yves Derinck, Paul Brondeel en Fernand Bonneure, prov. premie
West-Vlaanderen;
Walter Haesaert, geprimeerd radioverhaal BRT en NRU.
Muziek: Ghislain Pouseele, laureaat beiaardconcours Hilversum en Mechelen.
Male wordt in onze annalen geboekt als één der bestgeslaagde vergaderingen uit de
15-jarige geschiedenis van ons Verbond.
Onze oproep in het vorige nummer, ten einde een aantal dynamische personen te
vinden, die in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brabant, mits
zeer ruime vergoeding, een gedeelte van hun vrije tijd willen besteden aan de
verspreiding van ons tijdschrift, heeft een onverwacht succes gekend.
Dit neemt evenwel niet weg, dat nog niet héél Vlaanderen ‘bezet’ is door een
netwerk van medewerkers; zo is er nog ruimte in het Waasland, het land van Aalst,
het Oudenaardse, het Limburgse, het Brabantse en de Antwerpse Kempen (uitgenomen
dan het Turnhoutse).
Kandidaturen kunnen nog steeds ingediend worden bij de Redactie van
‘Vlaanderen’, Pcntonstraat, 12, Oostende, waar alle bijkomende inlichtingen graag
worden verstrekt.
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vakliteratuur
Gezelle
Gezelle-Kroniek, bijdragen en mededelingen van het Guido Gezelle-Genootschap,
17,5 × 25 cm., geïllustreerd, prijs: 120 fr. per deel, uitgave: Guido
Gezellegenootschap, Kapelsestraat, 198, Kapellen (Antwerpen).
Het Guido-Gezellegenootschap, waaraan een korte bijdrage werd gewijd in het corpus
van de huidige aflevering, is ook uitgever van een ‘Gezelle-Kroniek’, die wij hier
even nader willen belichten, want wij zijn ervan overtuigd, dat deze ‘Kroniek’ nog
niet de belangstelling bezit waarop zij méér dan recht heeft. De eerste drie delen
liggen hier vóór ons: drie boekwerken van circa 200 bladzijden, groot formaat,
gedrukt op uitstekend papier en in een heldere, aangename typografie. Een schat van
studiematerieel over en rond Gezelle, met als Leitmotiv ‘Hoe beter wij Gezelle
kennen, hie dieper ook onze kennis van die tijd, en vice versa!’ (J. Van Dyck, in zijn
inleiding van deel 1). Een greep uit de inhoud van de drie verschenen nummers zal
beslist elke scepticus overtuigen.

Deel 1, februari 1963
Te r i n l e i d i n g : Bij de stichting van het Guido Gezelle-Genootschap (J. Van
Dyck), Rede uitgesproken door A. Viaene, voorzitter.
B i j d r a g e n : Gedichtengroei en datering, ‘Ik droome alree’: ontstaan en voltooiing
(J.J.M. Westenbroek); De sociale Gezelle: Gezelles sociale visie en zijn dichtkunst
(K. de Busschere); Uit Gezelles omgeving: Monica Devrieze en Gezelles Wingense
afkomst (R. Lagrain), G. Gezelle en zijn Hollandse schoolmeester (J. de Mûelenaere),
De laatste woorden van Karel de Gheldere (R. Seys); Psychologische motieven: Bij
een dichterlijk zelfportret van Guido Gezelle (J Van Dyck).
A r c h i v a l i a : Gezelle-archieven (Dr. E. Willekens), Een onuitgegeven brief van
G. Gezelle (K. de Busschere), Kleine vondsten (R. Lagrain).
M e n g e l m a r e n (J. Van Dyck).
B i b l i o g r a f i e : Bibliografische lijst van Gezelle-publikaties verschenen in 1961,
Biekorf-bijdragen over Guido Gezelle 1949-1960 (K. de Busschere),
Gezelle-bibliografie van Prof. Dr. Frank Baur (K. de Busschere).
B o e k b e s p r e k i n g e n : Tekstuitgaven, bloemlezingen en verzamelingen,
vertalingen, bijdragen, uit Gezelles tijd en sfeer. Dit nummer wordt besloten met een
‘Voorouderstafel van Monica Devriese’.

Deel 2, april 1964
B i j d r a g e n : Psychologische motieven en stilistiek: Het dialectisch moment in
Gezelles dichterlijke evolutie (Drs. B.F. Van Vlierden); Gedichengroei: Een
kruisgedichtje door G. Gezelle († P. Maximilianus); De Beltrommel (Drs. J.J.M.
Westenbroek). Rondom Gezelle: Guido Gezelle in het dichtwerk van Dr. Karel de
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Gheldere (R. Seys), R.M. Rilke en G. Gezelle (L. Simoens); C. Benoit en Gezelle
(J. de Mûelenaere). Gezelle en de vertaler: Wat maakt Gezelle zo aantrekkelijk? (Dr.
H. Vroom); Aut flecti aut frangi, Aurora borealis, Quam silent loca (vert. Dr. H.
Vroom).
A r c h i v a l i a : Een belangrijke Gezelle bibliotheek (H. Dirckx); Een niet
gepubliceerde brief van Gezelle aan J.A. Alberdingk Thijm (Drs. J.J.M. Westenbroek).
Mengelmaren.
B i b l i o g r a f i e : Biekorfbijdragen over Guido Gezelle 1930-1948 (K. de
Busscherei; Enkele Gezelleartikels in het tijdschrift Ons Heem (J. de Mûelenaere);
Bibliografische lijst van Gezellepublikaties verschenen in 1962; Hiaten in de
bibliografische lijst van Kron. I.
B o e k b e s p r e k i n g e n : Bloemlezing, Nederlandse bijdragen, Buitenlandse
bijdragen, Uit Gezelles tijd en sfeer, Vertalingen. Errata.

Deel 3, november 1965
B i j d r a g e n : Motief en poëtiek: ‘De engel der Poëzij’ (Prof. Dr. R.F. Lissens); Taal
en Spelling: Guido Gezelle en de taal (K. de Busschere); Rondom Gezelle: Ds. H.
Hasper en Gezelle († P. Max van Dun); C. Benoit en Gezelle (J. de Mûelenaere).
A r c h i v a l i a : Correspondentie Gezelle-Slosse (J. de Mûelenaere); Archivalische
Varia; Over tafel bij A. (Verriest) (J. de Mûelenaere); Bij een protret van G. Gezelle.
Iconografische bijdrage (J. de Mûelenaere); Bij het handschrift van Ego Flos.
Mengelmaren.
B i b l i o g r a f i e : Biekorfbijdragen over Guido Gezelle 1914-1929 (K. de
Busschere): Het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ over Gezelle (J. Van Dyck);
Licentiaatsverhandelingen betreffende Gezelle of zijn tijd; Gezellebibliografie 1963;
Bibliografische aanvullingen 1961 en 1962.
Boekbesprekingen.
j.v.r.

Varia
Gids voor Vlaanderen, toeristische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten, door
Jozef van Overstraeten, met medewerking van Renaat Martens en Justin Seys, tweede
uitgave, Vlaamse Toeristenbond, St.-Jakobsmarkt, Antwerpen.
Bij het doorbladeren van sommige werken, rijst af en toe de bedenking: Hoe is het
mogelijk dat iemand zoveel werkkracht, zoveel wilskracht en toewijding kan
opbrengen om een dergelijk iets te verwezenlijken? Deze Gids voor Vlaanderen is
zo een boek: bijna duizend bladzijden zwaar, eerder kleine tekst, zonder veel ‘wit’...
En het is daarbij een zeer interessant werk. Elke Vlaamse gemeente of stad,
alfabetisch gerangschikt, wordt behandeld in opzicht van algemene kenmerken,
parkeergelegenheden, wandelingen, bezoeken, specialiteiten, feestelijkheden,
hotel-restaurants en boottochten. Een werk, dat beslist alle waardering verdient en
waarvoor de auteur zeer hartelijk gefeliciteerd wordt. Er zijn niet veel Jozef van
Overstraeten's in Vlaanderen...
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De V.T.B.-V.A.B.-wandkalender 1966.
Voor 1966 werd de V.T.B.-V.A.B.-kalender, die thans te koop is in al de
V.T.B.-boekhandels, keurig samengesteld door de Wetterse gebroeders Herman
(fotograaf) en Edwin (tekenaar) Wouters.
Weer hebben de verdienstelijke artiesten, die reeds enkele kalenders voor
V.T.B.-V.A.B. verzorgden, er iets puiks van gemaakt. Ditmaal zijn aan de beurt een
dertiental merkwaardige bomen in Vlaanderen, nl. te Massemen, Balegem,
Keerbergen, Beerlegem, Lummen, Damme, Kalmthout, Kortemark, op de grens
Steenhuffel-Merchtem, te Wijnegem, Lo, Hasselt en Leeuwergem. Op elke
maandbladzijde kijkt een grappig getekende groep op naar een van die bomen.
Ofschoon uitgevoerd in één kleur, werd de kalender gedrukt op beter papier dan
verleden jaar en is hij in de spiraalhechting voorzien van een metalen ophangstaafje.
Prijs: 30 fr. (voor leden van de V.T.B. en de V.A.B. - lidmaatschapsnummer
opgeven! - slechts 25 fr.)! Scholen insgelijks 25 fr.
Michel Seuphor: Luc Peire, Nederlandse vertaling van Fernand Bonneure, 25,5 ×
25 cm., 54 pag., 16 kleur- en 15 zwart-wit reprodukties, vollinnen band, 250 fr.,
Uitgeverij Desclée De Brouwer, Brugge.
Deze bibliofiele uitgave van Desclée De Brouwer bevat een korte studie, die de
bekende kunstcriticus Michel Seuphor in de zomer van 1965 schreef over één van
onze meest markante hedendaagse schilders. Luc Peire.
Fernand Bonneure vertaalde deze studie in een vlekkeloos en mooi Nederlands.
Achteraan in het boek werd een uitgebreide biografie opgenomen, evenals een zeer
overzichtelijke bibliografie. Het voornaamste deel van het werk wordt echter
ingenomen door de illustraties, perfect gedrukt op kunstdrukpapier, en die ons, beter
dan elke tekst, binnenleiden in de wondere ‘vertikale’ wereld van Luc Peire.
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Wij zijn ervan overtuigd, dat alle kunstliefhebbers gretig dit werk zullen doornemen,
maar vrezen, eerlijk bekend, een beetje voor de prijs... Het is wel zo, dat goed en
schoon werk nu eenmaal veel geld kost - óók voor een uitgever geldt dit! - maar is
dat een argument voor de minder kapitaalkrachtige liefhebber?
En alle angst voorbij, nieuwjaarsboekje met foto's van Gilbert d'Haen en tekstkeuze
van Luk Craye, s.l., grafisch verzorgd door Boudewijn Delaere, gedrukt bij en
aangeboden door de uitgeverij Lannoo, Tielt/Den Haag.
Lannoo heeft er een handje van weg om zijn kliëntele telkenjare te verrassen met
een geschenk, dat qua vormgeving én inhoud torenhoog boven alle
nieuwjaarsgeschenken staat, die men gewoonlijk pleegt te ontvangen vanwege
uitgeverijen.
Ook het boekje ‘En alle angst voorbij’ is een juweeltje. Teksten van Rabindranath
Tagore, Lao Tse, Romano Guardini, Jesus Christus, Dag Hammarskjöld en Felix
Timmermans - héérlijke foto's op volblad van Gilbert d'Haen en een lay-out om van
te dromen...
Een geschenkje om een heel leven te bewaren en te genieten. Dank u, Lannoo!
't Beertje, volkskundige almanak, nr. 25. Bij de Bond van de Westvlaamse
Folkloristen te Brugge verscheen zopas 't Beertje nr. 25. Deze almanak telt 104
bladzijden en werd geïllustreerd met een reeks zeldzame foto's. Hij bevat een
jaarkalender en een aantal merkwaardige aantekeningen en verhalen, o.m. van Magda
Cafmeyer.
j.v.r.

Dr. Chr. Devyt: Westvlaamse windmolens.
Na jaren opzoekingen publiceert Dr. Chr. Devyt een inventaris van de Westvlaamse
windmolens, volgens de toestand op 1 januari 1965. Dit boek werd uitgegeven met
de steun van de provincie West-Vlaanderen. In zijn woord vooraf hoopt gouverneur
Ridder P. van Outryve d'Ydewalle dat het werk ertoe zou leiden de nog bestaande
windmolens in West-Vlaanderen te beschermen: te vaak heeft het overmatig
utilitarisme het landschap verminkt en ontzield.
De studie van dr. Chr. Devyt hebben wij met stijgende bewondering gelezen. Wij
wisten reeds lang dat de auteur zich in deze materie had opgewerkt tot een kenner
van de eerste rang. Na het lezen komt men tot de conclusie dat het belang van de
windmolens met betrekking tot onze kultuurgeschiedenis - breed genomen - wel eens
onderschat wordt. Met de aandrijving van de wind, die verkwistend over de lage
landen vaart, hebben onze voorouders van de 12e tot de 19e eeuw hun economie op
gang gehouden. De windmolen diende niet alleen om koren te malen; hij was de
machine om olie te slaan, hout te zagen, polders droog te houden, enz.
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Reeds in 1934 publiceerde de promotor van de ‘molenkunde’ wijlen Alfred Ronse,
voorzitter van de provinciale raad en burgemeester van Gistel, een verhelderend werk
over de techniek van de molens en de terminologie van wat men, volgens een
Portugese term, zou kunnen noemen: de molinologie. Het boek van Chr. Devyt geeft
ons thans een bondig doch wetenschappelijk overzicht van de Westvlaamse
molentypes en de verschillende bedrijven waarvan deze windmolens de stuwkracht
zijn. Weet iedereen wel wat volmolens, schorsmolens of zwingelmolens zijn? Telkens
worden daarbij belangwekkende historische aantekeningen gemaakt. Wat door de
overheid thans gedaan wordt, hoeveel molens er tijdens de laatste 25 jaar in
West-Vlaanderen verdwenen zijn, en hoeveel er door openbare besturen konden
aangekocht worden, kan men er in lezen.
Het tweede gedeelte bevat een geïllustreerde inventaris van de nog bestaande 65
molens. Volgens steekkaartmethode wordt één molen per pagina behandeld. De
foto's, waaraan het werk een groot deel van zijn documentaire waarde ontleent,
werden gemaakt door Ad. Lowyck. Lezing van dit boek verdient een warme
aanbeveling.
Luxueus uitgegeven onder tweekleurige, stevige omslag, 128 blz. op zwaar houtvrij
handgestreken kunstdrukpapier 120 gr., formaat 16 × 24 cm, met 98 foto's en een
kaart. Het boek kan verkregen worden door storting van (voorintekenprijs) 175 fr.
+ 5 fr. verzendingskosten, op P.C.R. 42.43.24 van Chr. Devyt, Joost de
Damhouderstraat, 6, Brugge. (Na 30 april 1966 wordt de prijs verhoogd tot 225 fr.).
Lucien Dendooven
The international Antiques Yearbook 1964-1965. Edited by Philip Wilson, Studio
Vista Ltd, London N. 19 (geïll., 800 blz.; one guinea).
Dit reeds vijftien jaar verschijnend jaarboek wil het internationaal referentieboek
zijn voor verzamelaars en antiquairs. Het is zeer functioneel opgevat. Men vindt er
in alfabetische orde alle Engelse en de voornaamste Europese en New-Yorkse
antiquairs, met juiste opgave van de aard hunner collecties. Bovendien inlichtingen
over de prijzen in 1963, het Engels porcelein, Marineprenten, Japanse prenten,
antiquairsverenigingen, kunstboeken van 1963, kunsttijdschriften (‘West-Vlaanderen’
is het enig vermeld Vlaams kunsttijdschrift). Een grote plaats wordt in het jaarboek
aan de publiciteit voorbehouden.
Bulletin, Inst. R. du patrimoine artistique: Kon. Inst. v.h. Kunstpatrimonium, VII
- 1964. (Red. Jubelpark 1, Brussel 4; 250 fr. gironr. 2650.09; 281 blz., geïllustreerd,
met 160 afb. waarvan 5 in kleur).
Een groot deel van het rijkelijk uitgegeven bulletin, dat tweetalig is en beter
afzonderlijk in elk der landstalen zou verschijnen, wordt gewijd aan het nieuw gebouw
dat sedert 1962 door het Instituut wordt betrokken. Wijlen Prof. P. Coremans
bespreekt de historiek en de opdracht van het Instituut, waarna technische teksten
de nieuwbouw verklaren van voorontwerp tot afwerking. Men weet dat dit gebouw
het eerste is van zijn soort in de wereld.
Het tweede deel handelt over laboratoriumopzoekingen, conservatiebehandelingen,
technische fotografische verbeteringen voor kunstwerken en kunsthistorisch
vorsingswerk. Kunstwerken die bestudeerd werden zijn o.m. Thaïlandse
muurschilderingen, de werken van Rubens te Parijs, het zelfportret van Rembrandt
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uit Stuttgart, de beeldhouwwerken van Wesemaal, de Kruisafneming van Antwerpen,
de werken van Juan de Flandes en zijn school te Palenzia en Cervera.
Prof. Coremans, aan wie de grootste verdiensten voor het tot stand komen van het
Instituut toekomen, heeft gelukkig het verschijnen nog mogen beleven van dit Bulletin,
dat als een synthese is van zijn levenswerk. Nochtans blijkt het aantal Vlaamse vorsers
in dit Instituut zeer gering, te meer dat de te bestuderen ‘Belgische’ kunstwerken
bijna uitsluitend van Vlaamse oorsprong zijn; de ijver van de VVV slaagt er niet in
zulks te verbergen. Men moet het betreuren dat een dergelijk centrum precies te
Brussel werd opgericht met alle nadelige gevolgen vandien.
Jozef Delbaere - Raphaël Van Tieghem, Geschiedenis van de Koninklijke Harmonie
St.-Cecilia te Rumbeke, Vonksteen, Langemark, 1965. 388 blz. met 27
buitentekstillustraties.
Naar aanleiding van het eerste eeuwfeest van de Rumbeekse muziekmaatschappij
besloot het bestuur een geschiedenis ervan uit te geven. De secretaris der vereniging
in de tussenoorlogse periode, de bekende specialist in plaatselijke geschiedenis en
folklore Jozef Delbaere werd met de vooroorlogse periode gelast; de huidige secretaris
Raphaël Van Tieghem, bekend om zijn actieve rol in het plaatselijke en provinciaal
cultuurleven, zou de naoorlog behandelen.
Uit deze samenwerking is een lijvig boekdeel gegroeid, waarvan de Bank van
Roeselare en West-Vlaanderen de druk volledig bekostigde. Schrijvers, Vereniging
en Bank moeten erom gelukgewenst worden. Het is een belangrijk historisch gewrocht
geworden,
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dat exemplatief zal gelden als een voorname kenbron voor het cultuur- en
verenigingsleven in onze provincie. Het gaat overigens niet om de eerste de beste
vereniging, maar om een der meest actieve en meest geapprecieerde
muziekmaatschappijen van ons land, die nog in 1964 bekroond werd tot kampioen
van België, titel veroverd op 12 juli te Knokke onder de directie van R. Muylle, na
een wedstrijd tussen de provinciale kampioenen van eerste kategorie.
Een dergelijke studie doet ons enigszins vermoeden welke som van toewijding,
van liefde voor de muziek, van onbaatzuchtige kameraadschap, van gehechtheid aan
eigen streek en gemeente, betoond wordt door de zo talrijke leden onzer plaatselijke
fanfares en muziekmaatschappijen. Daarvoor onze waardering!
A.S.

Letterkundige naslagwerken
Niet alleen studerenden en onderwijsmensen, maar ook letterkundigen en kunstenaars,
worden voortdurend geconfronteerd met de noodzakelijkheid over betrouwbare
gegevens op letterkundig gebied te beschikken, wat niet steeds gemakkelijk is, zeker
niet voor wat het verleden betreft; doch ook voor de actualiteit is informatie soms
moeilijk te verkrijgen. Het is daarom niet zonder nut hier een overzicht te geven van
enkele betrekkelijk gemakkelijk bereikbare of aan te schaffen letterkundige
naslagwerken. Wij beginnen met een werkje over de hedendaagse Vlaamse letteren:
B. Kemp, De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen. Vlaamse Pockets 76.
Uitg. Heideland, Hasselt, 1963; 132 blz., 25 fr.
Zijn ontstaan dankt dit werk aan de uitgeverij Heideland, die de criticus Bernard
Kemp verzocht had de uitgave in de Vlaamse Pockets van Vermeylens bekende ‘Van
Gezelle tot heden’ (V.P. 75) te verzorgen en bij te werken. Deze bijwerking is
uitgegroeid tot een zelfstandig boekdeel, gaande van ongeveer het einde der periode,
die Vermeylen zelf had behandeld (1930) tot 1963. Het verschil tussen beide werken
is nochtans zeer groot. Vermeylen had een periode besproken, waarin het aantal
begaafde schrijvers vrij klein was in Vlaanderen, zodat hij uitvoerig en essayistisch
over belangrijke figuren als Gezelle, Van de Woestijne, Streuvels en Timmermans
en enkele anderen mocht uitwijden. Van 1930 tot heden is niet alleen het aantal
Vlaamse auteurs van betekenis groter geworden, maar bovendien kan men moeilijk
spreken van werkelijk dominerende gestalten; een aanwijzing van dergelijke
topfiguren is wel herhaaldelijk gedaan geworden, maar bijna altijd gebeurde ze op
niet zuiver-literaire gronden. Bernard Kemp heeft geen nieuwe idolen geschapen,
maar evenmin pseudoidolen van hun voetstuk neergehaald. Hij houdt zich aan de
voorzichtige kant.
Wat betekent dat we in zijn werk niet zozeer een persoonlijke visie moeten zoeken,
maar veeleer een compilatie van goed bijgehouden steekkaarten. Wel heeft hij
gepoogd door een zekere ordening der auteurs in min of meer afgelijnde richtingen
wat klaarheid te scheppen, maar ook dat bleek slechts in geringe mate mogelijk,
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zonder dat men het de auteur euvel kan duiden. Het belang van dit werkje ligt dan
ook op het plan van de informatie, die bijna nooit in gebreke blijft. Natuurlijk kan
niemand over alles even goed op de hoogte zijn: dat Kemp meer af weet van wat in
Limburg gebeurt dan bv. in West-Vlaanderen is heel normaal.
In een vorige kroniek bespraken wij Duitse naslagwerken. Thans wat meer over de
Franse letteren. In het Nederlands verscheen. Drs. Eug. Van Itterbeek, De
hedendaagse Franse Letterkunde. I. Reeks Panorama. Uitg. Desclée de Brouwer,
1964; 142 blz.
De auteur van dit werkje is Romanist en leraar aan het St.-Pieterscollege te Leuven.
Hij heeft zijn werk helemaal anders opgevat dan Kemp het deed. De behandelde
periode is veel ruimer, want hij vertrekt met de eeuwwende en zal in het tweede deel,
dat nog in wording is, de naoorlogse tijd bereiken. Volledigheid is bijgevolg
uitgesloten, zelfs moest de auteur zich tot een nomenclatuur beperken. Hij bedoelt
trouwens slechts een synthese te brengen, waarin de voornaamste richtingen worden
geschetst en een beperkt aantal auteurs aan bod komen; van de naar zijn smaak
belangrijksten biedt Drs. Van Itterbeek in een beknopte bloemlezing een of twee
uittreksels: Charles Vildrac, Jules Romains, Georges Duhamel, Jacques Rivière,
André Gide, Roger Martin du Gard, Marcel Proust, Paul Claudel, Paul Valéry en
Saint-John Perse. De bruikbaarheid van dit handboekje wordt vergroot door een zeer
goed opgestelde kleine bibliografie en een namenregister. De bibliografie van Drs.
Van Itterbeek maakt uiteraard geen melding van volgend monumentaal werk, dat
vooral de naoorlogse Franse literatuur grondig beschrijft:
Pierre de Boisdeffre, Une histoire vivante de la littérature d'aujourd'hui
(1939-1961). Uitg. Libr. académique Perrin, Parijs, 1962; 802 blz.
Frankrijk bezit een reeks zeer penetrante memorialisten van het literair bedrijf, dat
zij zelf meemaakten. Vernoemen wij maar voor de twintigste eeuw R.-M. Albérès,
Alain Bosquet, Gaëtan Picon en Albert Thibaudet; aan deze namen moet men vooral
voor de jongste periode deze van Pierre de Boisdeffre toevoegen, waarvan het werk,
dat een vierde uitgave kende in 1962, slechts vier jaar vroeger voor het eerst werd
uitgegeven. Het is inderdaad een onvergelijkelijke informatiebron, die steeds maar
bijgehouden en aangevuld wordt. Maar wat bij nader toezicht nog meer treft dan de
kolossale hoeveelheid gegevens die verzameld werden in dit boek, is de buitengewone
intelligentie, waarmede het is samengesteld, de echt Franse helderheid, waarmede
een in feite onoverzichtelijke stof wordt behandeld, de scherpzinnigheid, waarmede
de auteur heeft geëxploreerd ‘les mille et un bosquets du jeune roman’. De
bekommernis om de volledigheid heeft Boisdeffre overigens niet belet zich in het
biezonder en uitvoerig in te laten met meerdere tientallen zorgvuldig uitgekozen
hoofdpersonages uit de levende republiek der letteren, hen te typeren, hun werk te
ontleden, hun betekenis te bepalen, kenschetsende teksten te citeren.
Verbluffend land, Frankrijk, waarvan de Académie belangrijker is dan het ministerie
en het literair prestige nooit groter geweest is dan thans, nu het op het internationaal
schaakbord tot een weinigbetekenend pion werd herleid.
Wie door de omvangrijkheid van ‘Une histoire vivante de la littérature
d'aujourd'hui’ afgeschrikt wordt, komt terecht met:
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P. de Boisdeffre, R.M. Albérès, Al. Robbe-Grillet, P.H. Simon e.a., Dictionnaire
de la littérature contemporaine. Uitg. Editions universitaires, Parijs, 1963; 671
blz.
Niet dat dit werk veel minder bladzijden telt, maar het is meer onmiddellijk op de
dagelijkse consultatie gericht geworden. De presentatie zelf is hierop berekend
(bladzijden van 20 cm h. × 10 cm br.). Honderdvijftig Franse auteurs werden
geselecteerd en van elk biedt het woordenboek een foto, een levensschets, een
bibliografie en een beknopte essayistische bespreking, met voor de voornaamsten
bovendien nog een of meerdere opinies van belangrijke critici. Alles zeer zakelijk
en levendig.
Het eigenlijke woordenboek wordt voorafgegaan door negen korte opstellen die
samen een beeld schetsen van de Franse letteren in de twintigste eeuw; belangwekkend
is vooral het opstel van Albérès over het verband tussen de Franse en de vreemde
literaturen, dat tevens wijst naar de algemene stromingen op wereldplan.
Veel beperkter was het opzet van:
Maurice Nadeau, Le roman français depuis la guerre. Reeks ‘Idées’ van de NRF,
Uitg. Gallimard, Parijs, 1963; 254 blz.
Maurice Nadeau heeft vooral aandacht ge-

Vlaanderen. Jaargang 15

96

vakliteratuur
schonken aan de ontwikkeling van de roman-conceptie. Een volledig overzicht van
de romanproduktie moet men hier dus niet zoeken, evenmin als een biografische
benadering van de auteurs en hun werk. De aandacht van Nadeau gaat naar de auteurs
die een omkeer in de bouw van de roman en in de romanstijl poogden door te voeren.
De ontleding van de existentialistische letterkundige opvattingen en deze van de
‘nouveau roman’ van N. Sarraute, Robbe-Grillet e.a. lijken ons best geslaagd. Een
boek dat dus vooral mensen interesseren zal, voor wie de literatuur een vak is en die
zich in de eerste plaats technische problemen stellen.
Het was een goed idee het werk te besluiten met een reeks teksten van romanciers,
waarin zij op theoretische wijze hun eigen conceptie van de roman weergeven.
Wij verlaten thans de Franse literatuur om ons op het plan van de zuivere gedachte
te begeven, een plan dat nochtans moeilijk van het letterkundige is te isoleren. Dit
blijkt duidelijk voor wie een werk in handen neemt als:
Pierre de Boisdeffre, Ignace Lepp, Jean Wahl e.a., Dictionnaire des idées
contemporaines. Uitg. Editions Universitaires, Parijs, 1964.
Dit woordenboek is helemaal gebouwd en uitgegeven naar het model van het hoger
besproken ‘Dictionnaire de la littérature contemporaine’. Het werk is evenwel
internationaal, zij het ook dat de Franse denkers in verhouding te talrijk zijn om aan
de wetten van de objectiviteit te kunnen beantwoorden. Het kan ook meldenswaardig
zijn dat onder deze twee honderd denkers er slechts twee Vlamingen voorkomen
(Hendrik De Man en Pater V. Lebbe) en geen enkel Nederlander, zelfs Huizinga niet.
Na de Fransen zijn de Duitsers het talrijkst, maar belangrijke figuren werden terzijde
gelaten. Uiteraard zal men nochtans geen enkele van de meest in de actualiteit staande
figuren missen op weinige uitzonderingen na zoals Kierkegaard, Schopenhauer,
Solowjew, Einstein en Schweitzer. De keuze loopt over de 19e en de 20e eeuw.
Wij verwijzen ook naar de inleidende opstellen, vooral dit van Ignace Lepp
(‘Spiritualités de l'athéisme’) en dit van François Russo (‘La philosophie des sciences
depuis un siècle’).
A.S.

Tijdschriften
Biekorf. Westvlaams archief voor Geschiedenis, oudheidkunde en folklore. Redactie
en beheer A. Viaene, Annunciatenstraat 82, Brugge. Abonnement 150 fr. (Gironr.
2335.37, A. Viaene).
1965 5, Bloeimaand: Duinbeplanting in het Brugse vrije, 1350-1795 (Jos De Smet)
- Joannes C. Verhelst uit Hooglede, soldaat van Napoleon, 1786-1812 (Dr. M. De
Bruyne) - Op het Mirakelkruis zitten, processiegebruik te Damme, 1640 (V. Arickx)
- Smeedwerk voor de hofstede het Goed te Leke in 1548 (A. Viaene) - Spreuken uit
het Brugse. V. Ziek en zuchtig (M. Cafmeyer) - Mengelmaren o.m. over M. Coornaert,
‘Koudekerke-Heist. Topografie en toponimie tot 1860’ (A.V.); de Izegemse dichter
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E. Neirynck, † 1916, heruitgave van zijn ‘Ernst en vreugde’ door Prof. Neyrynck
(J.G.) - Verscheidenheden, uit het archief van St.-Janshospitaal (A.V.)
6. Zomermaand: Lord Uxbridge, held van Waterloo op doorreis te Brugge volgens
het album van Huerne, 5 juli 1815 (A. Viaene over de eigenaar van het beruchte been
van Waterloo) - Medewerking van de ambachten aan de Jubelprocessie van het H.
Bloed in 1749 (L. Devliegher, over de medewerking van dichters, schilders,
beeldhouwers e.a.) - Leie en leven in mijn vlastijd (J. Hugelier vervolgt zijn
herinneringen) - Processievaantje van Blindekens in 1750 (J. Geldof) - ‘Levende
herten’ dieren geofferd aan St. Veerle te Oostkerke-Diksmuide 1554-1698 (A.V.) Ons Heeren Tranen te Vendôme, bedevaartoord uit het oude Strafrecht (A. Viaene)
- Mengelmaren o.m. over B. Bijnens, ‘Zuid- of Frans-Vlaanderen. Gids’; het H.
Katharinabeeld in de Gravenkapel te Kortrijk; O. Mus, ‘Bijdragen tot de geschiedenis
van de Liefdadigheidsinstellingen te Ieper’, VI.
7, Hooimaand: Beschrijving van Eggewaarskapelle door P. Heinderycx omstreeks
1680 (tekst en commentaar van A. Viaene) - Duinbeplanting in West-Vlaanderen,
1795-1830 (Jos. De Smet vervolgt artikel uit ‘Biekorf’ 5) - Gezelle de taaldemokraat
(J. Geldof bespreekt correspondentie van Mgr. Faict naar aanleiding van Gezelles
opname in de academie) - Erremude in Zeeland en in Engeland (A. Viaene) - Zo was
het leven in Houtave (M. Cafmeyer) - Reglement voor het Engels garnizoen, Brugge
1678 (J. Geldof) - Mengelmaren o.m.: Baron Beyts, een Brugse cameleon, 1763-1832
(W. Verhille) e.a.
8, Koornmaand: Struisei in kerk en wereld (A. Viaene verzamelde gegevens over
dit embleem van de Verrijzenis in de M.E.) - Honincpitten (J. Delanghe) Taalaantekeningen (K. De Busscheres woordenlijst, letter H) - Levenswijsheid van
een oude prokureur (E.N. verzamelde spreuken van een prokureur van de Raad van
VI. ca. 1700) - Vitsebloesem, een vergeten kleurnaam uit de oude draperie, een soort
flets paars (A. Viaene) - Medewerking van de ambachten aan de H.
Bloed-jubelprocessie in 1749 (L. Devliegher, vervolg) - De Spaanse autoagent (G.P.
Baert) - De Vlaming in andermans oren (A. Viaene, over de faam van de Vlaming
en vooral de Westvlamingen in de M.E. als vloekers) - Mengelmaren o.m. over de
St.-Torfinnkerk bij Trondheim (A.V.)
9, Herfstmaand: Het grafpaneel van Kan. Van der Paele voltooid door Jan van Eyck
in 1436 (belangrijke geschiedkundige gegevens verzameld door A. Viaene) - De
pelgrimagie naar Compostella. Pelgrimsgebruiken en bedevaartsliederen (H. Stalpaert)
- Gezelle op de Breidelfeesten te Brugge in oogst 1887 (J. Geldhof, naar de
correspondentie van Mgr. Faict hierover) - Mengelmaren, kleine verscheidenheden
en vraagwinkel.
10, Zaaimaand: Appelen van Oranje in de lage landen, 1300-1650 (A. Viaene) - Zo
was het leven in Houtave (M. Cafmeyer vervolgt haar optekeningen over het einde
van de 19e E.) - Betwist weiderecht in de duinen te Koksijde, 1755-58 (D. Tillo van
Biervliet) - Leie en leven in mijn vlastijd (J. Hugelier over de vlasfabrieken) Mengelmaren o.m. over J. Colpaert, Avelgem voor 1500 (A. Viaene) e.a.
Art d'Eglise. Red. Dom Debuyst, St. Andries Abdij; abon. 250 fr., giro 5543.80.
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1965, 2 (n. 132): Mad. Ochse bespreekt de inplanting van het kerkgebouw in het
landschap, naar aanleiding van het congres hierover in februari 1965 te Parijs. Verder behandelt zij het brandvenster als lyrisch lied, met voorbeelden van Manessier,
Zack, Bazaine en Schwarz. - De nieuwe kartuizerij van Düsseldorf verplaatst naar
Marienau in Wurtemberg in een gebouw te midden der wouden van Em. Stepfann
en G. Hülsmann (Presentatie van F. Debuyst met talrijke foto's) - Klein bronswerk
en prenten van Dora de Pedery-Hunt, een Canadese kunstenares.
3 (n. 133): Het nummer is grotendeels gewijd aan de architectuur in dienst van de
Missie, in aansluiting met de actie van de Zwitserse Alliance des Architectes
Missionnaires en met de prototypenprijskamp, waaraan 43 architecten deelnamen
(F. Debuyst). - Het congres van kerk. Bouwkunst van Assisië (Watelet).
4 (n. 134): Fred. Debuyst bespreekt het kerkgebouw na het concilie en beschouwt
voor België het werk van Dessauvage als het best aan de post-conciliaire tijd
beantwoordend (St.-Jozef Willebroek, St.-Aldegonde Ezemaal, St.-Rochus Aarschot,
St.-Lievens Gent, St.-Paulus Westmalle). - Tenslotte presenteert hij het werk van
Corine Toussein, leerlinge van Roger Bonduel. (Naast de reeds gebruikelijke Engelse
résumé is thans ook een Nederlandse bijgevoegd, wat een aanwinst is voor Vlaanderen
en Nederland).
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Tijdspiegel, 1965, XXe Jrg. Secr. en red. A. Dusar, Dr. Willemsstraat 34 Hasselt,
125 fr. op giro 1120.19.
De jan.-febr.-aflevering was een dubbel nummer over Limburgse grafiek.
Op letterkundig gebied bracht de jaargang artikels over Ward Schouteten (J.
Droogmans), Lambrecht Lambrechts bij de 100e verj. zijner geboorte (G. Michiels
en J. Droogmans), zes brieven van Gezelle (M. Custers), Dante (L. Swerts), Theodoor
Stevens en Limburg (M. Brouns, O.S.Cr.) en Jos Vandeloo bekroond met de Eug.
Leeënprijs. Verder een fragment uit een onuitgegeven roman van René J. Seghers
en de novelle ‘Pipo van het cirkus Barnum’ van Hendrik Prijs.
Op kunsthistorisch gebied verschenen twee belangrijke speciale nummers als
afzonderlijke afleveringen. De aflevering ‘Het land van Loon’ bracht artikels van
Albert Dusar over de geschiedenis en het kunstpatrimonium van Borgloon, terwijl
J. Bellefroid vooral handelt over de kerk van Borgloon en de priorij Marienlof te
Kolen. De aflevering ‘Maaseik’ geeft een historiek (A. Simonis) en studiën over de
Maaslandse architectuur (Simonis, Sangers en M. Hendrickx) en in het biezonder
over de kerkelijke geschiedenis en kunst (L. Heere). Het maartnummer bracht o.m.
ook een artikel over Middeleeuwse schilderkunst in Limburg, aansluitend bij zijn
pas verschenen schitterend album over het Schrijn van Kolen en bij de door hem
verzorgde speciale aflevering van juni 1964 ‘De romaanse kunst in Limburg’, een
waardevol document over onze Oostergouw, die de wieg was van de Vlaamse cultuur
en kunst. Dit alles is zeer mooi geillustreerd en verzorgd uitgegeven.
‘Tijdspiegel’ schijnt beslist de weg op te gaan van de speciale afleveringen aan
zelfstandige onderwerpen gewijd. De volgende jaargang zal volledig in deze zin
opgevat worden, zodat het tijdschrift evolueert tot een monografieënreeks, wat
inderdaad een zeer interessante formule is. In deze zin wordt o.m. een monografie
voorbereid over ‘Tongeren’, naar aanleiding van de eeuwfeesten.
A.S.

Postscriptum
Dat de verruiming en de naamwijziging in Verbond en tijdschrift reacties hebben
uitgelokt, ligt zo voor de hand.
Er is één brief, die een werkelijk ‘rouwbeklag’ wil zijn: ...Wij, ‘jongeren’, hadden
in ‘West-Vlaanderen’ ons eigen orgaan. Ik vrees, dat de gevestigde namen en het
officiële nu zullen overwegen in het onbekende ‘Vlaanderen’. Enkelen zijn
mistevreden, ik benauwd. Het was zo goed in ‘West-Vlaanderen’. We waren daar
thuis. Ik ben misschien teveel ‘Westvlaming’...
Maar de steller van deze sympathieke brief voegt er dadelijk bij: ...Als goed lid
leg ik me neer bij de beslissing, hoewel niet zonder spijt...
Wij voegen hier onmiddellijk aan toe, dat de groei van ons Verbond en tijdschrift
slechts ten goede kan komen aan àl onze leden en abonnees. Deze groei werd niet
geforceerd, hij was en is organisch, lag en ligt in de normale evolutie en kan noch
mag belet worden, zonder ons eigen gezicht te schenden. Trouwens, van tientallen
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zijden werd onze beslissing toegejuicht en goedgekeurd en wie nog mocht twijfelen
aan de noodzaak van de verruiming, verwijzen wij naar onze ‘Verbondsberichten’:
de toetreding van nieuwe leden - evenals de spontane aangroei van het aantal abonnees
- overtreffen de verwachtingen van de grootste optimist.
Bij het ter perse gaan, ontdekken wij links en rechts nog enkele berichten, die wij
graag - zij het ter elfder ure - opnemen:
Aan onze toondichters kunnen toelagen toegekend worden, bestemd om de kosten
te dekken, voortvloeiend uit het aanmaken van de orkestpartituren. Komen in
aanmerking: de lyrische werken, waarvan de tekst volledig getoonzet is en de
symfonische werken van minstens 20 minuten, die nog niet werden uitgevoerd. De
aanvragen moeten, vóór 1 maart a.s., gericht worden tot de Secretaris van het Comité
voor Toonkunst, Dienst voor Muziek en Lyrische Kunst, 3de verdieping,
Kortenberglaan, 158, Brussel 4. Een exemplaar van de directiepartituur, van het
eventuele libretto en een pianobewerking toevoegen.
De candidaturen voor het bekomen van een beurs van de Stichting Roeping kunnen,
voor 1966, van nu af aan worden ingediend. Alle inlichtingen bij: Secretariaat van
de Stichting, Gasthuisstraat, 23, Brussel. Het betreft hier het toekennen van belangrijke
beurzen (100.000 fr.) aan jonge talenten, die een loopbaan willen opbouwen op het
gebied van de kunst en de wetenschap.
Vermelden wij nog dat kunstschilder Jacky De Maeyer uit Middelkerke van 11
tot 24 februari exposeert in de galerij ‘Onze Schilders’, Zeedijk, 125, Oostende - dat
Fernand Boudens uit Brugge decor- en kostuumontwerpen, alsmede decoratieve
panelen ten toon stelt in het Huidevettershuis te Brugge, zulks van 6 tot en met 20
februari - en dat Omer Kyndt zijn werken exposeerde in zijn eigen Studio, Westkerke.
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[nummer 86]
Het is een verheugend feit te kunnen vaststellen dat de kunst en het kunstleven bij
een steeds breder wordende bevolkingsgroep doordringen en geïntegreerd worden
in de talrijke plooien van het gewone dagelijkse leven. Doch anderzijds kan ook
geconstateerd worden, dat het bij velen nog mangelt aan een duidelijk inzicht: men
kent wel enkele facetten, maar ziet niet het boeiende, logische geheel. Ook voor de
plastische kunst geldt dit. Men wordt geconfronteerd met b.v. het verschijnsel
‘Westeuropese schilderkunst’, men kent een reeks namen, men is in staat een serie
merkwaardige schilderijen voor de geest te halen - doch welke weg, door de eeuwen
heen, door deze schilderkunst werd gebaand en welke mijlpalen er langs deze weg
werden geheid en door wie, blijft voor velen, zelfs mensen met een gezonde
intellectuele bagage, verborgen als in een nevel.
Hieraan wil deze aflevering verhelpen. De samensteller koos dertig namen van
schilders - gaande van Cimabue tot Mondriaan - en de medewerkers duidden aan
waaróm precies deze dertig kunstenaars mogen beschouwd worden als mijlpalen in
de evolutie van de Westeuropese schilderkunst. Wij aanvaarden grif, dat een keuze
steeds een subjectief element inhoudt - maar zijn er anderzijds stellig van overtuigd,
dat in dit nummer de weg duidelijk werd uitgestippeld en dat men, wie ook de keuze
maakt, onmogelijk aan de dertig behandelde schilders kan voorbijgaan.
Het verschijnen van deze aflevering is tevens een gelegenheid om de aandacht te
vestigen op verdienstelijke initiatieven, uitgaande van sommige commerciële
inrichtingen, die geen inspanning te zwaar achten om het artistieke hand in hand te
doen gaan met hun commerciële strevingen. De Etablissementen Joseph Soubry,
n.v., uit Roeselare is er een van en, o.i. een van de voornaamste. In de loop der jaren
slaagde deze firma er inderdaad in om, als geschenk voor haar kliëntele, een
verzameling kleurreprodukties uit te geven, die kan wedijveren met de mooiste edities,
die op dit gebied bestaan. Oorspronkelijk opgevat als een ‘kuiertje’ doorheen de
schilderkunst, is de collectie momenteel uitgegroeid tot een georganiseerde wandeling,
die, niettegenstaande de aanvankelijk louter commerciële bedoeling, achteraf
volkomen pedagogisch verantwoord blijkt.
Wij achten ons dan ook gelukkig in dit nummer een keuze te kunnen brengen uit
de zeer mooie Soubry-verzameling. Alle reprodukties, voorkomende in dit
schilderkunst-panorama - op één na - werden aan uitzonderlijke voorwaarden ter
beschikking gesteld door de Firma Soubry. Wij zijn er haar dankbaar om en weten
ons de tolk van al onze lezers.
De Redactie
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Giovanni Cimabue

1240 - 1302

Giotto di Bondone

1266 - 1337

Jan Van Eyck

? - 1441

Rogier Van der Weyden

? - 1464

Leonardo da Vinci

1452 - 1519

Rafaël Sanzio

1483 - 1520

Giorgione da Castelfranco

1476 - 1510

Buonarroti Michelangelo

1475 - 1564

Vecellio Titiaan

1477 à 1489 - 1576

Tintoretto

1518 - 1594

Quentin Metsys

1466 - 1530

Joachim Patinir

± 1480 - 1524

Pieter Bruegel de Oude

± 1525 - 1569

Pieter Pauwel Rubens

1577 - 1640

Frans Hals

1580/81 - 1666

Diego Rodriguez de Silva Velasquez

1599 - 1660

Rembrandt Harmensz Van Rijn

1606 - 1669

Johannes Vermeer Van Delft

1632 - 1675

Francisco-José Goya

1746 - 1828

Honoré Daumier

1808 - 1879
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Gustave Courbet

1819 - 1877

Edouard Manet

1832 - 1883

Paul Cézanne

1839 - 1906

Georges-Pierre Seurat

1859 - 1891

Vincent Van Gogh

1853 - 1890

Henri Matisse

1869 - 1954

Pablo Ruiz Picasso

1881 -

Georges Braque

1882-1963

Wassily Kandinsky

1866 - 1944

Piet Mondriaan

1872 - 1944

Eerste ‘menselijke’ elementen. God door de mens heen.
Fysische en spirituele realiteit. Autonomie van de schilderkunst.
De nieuwe techniek. Het totale universum in het precieuze schrijn van het detail.
Elke thema-herneming vereist een volkomen nieuwe herdenking.
De herhaling der constanten van zijn ideeën mondde uit in het scheppen van alsmaar
diepzinniger wordende formules, die een gedepersonaliseerde waarde aannemen en
die andere schilders kunnen dienen.
De baanbreker van het Cinquecento, die de natuur en het Grieks-Romeinse
schoonheidsideaal poogt te overtreffen.
Het ideaal van de schoonheid. Evenwicht naar geest en vorm.
De overbrenging van de poëtische zielstoestand in het beeld. De zinnelijke realiteit.
De vorm (de lijn is monument en beweging!) wordt hoogste doel. De titanische strijd
met de vorm kan vergeleken worden met de strijd van de mens tegen de wereld.
Het mirakel van de kleur, schilderkunstige grondstof bij uitstek.
De twee-eenheid ‘kleur-licht’, die aan de vorm gestalte geeft.
De schepping van het humanistisch portret.
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Het landschap wordt primordiaal. De natuurvoorstelling geeft affirmatiekracht aan
de dramatische en apologetische bedoelingen van de schilder.
Zijn buitengewoon abstractievermogen herleidt zijn personages tot die enkele
geometrische figuren waarvan Cézanne bezeten was. Zijn picturale vrijheid, steeds
draagster van de metafoor, bezit een plastische spanning die ook de expressionisten
heeft bezield.
Geen enkele kunst bood een zo grote expressie van beweging, van het leven der
vormen en van de scheppende vreugde.
Verbazingwekkende genieën, die op hetzelfde tijdstip grondleggers zijn van de
moderne schilderkunst en die slechts volledige erkenning zullen verwerven van
Manet af.
Hij is de eerste waarachtig moderne kunstenaar, in déze zin dan, dat hij steeds zijn
persoonlijke impulsiviteit gehoorzaamde en dat hij, van alle universele kunstenaars,
degene is wiens werk de ruimste en warmste menselijkheid uitstraalt.
Vermeer wil zeggen dat er, voor een schilder, geen andere werkelijkheid en tevens
geen méér betoverend raadsel bestaat dan het licht, dat het kristal van de geometrie
vereist opdat de ruimte in muziek zou overgaan.
Uit zijn werk straalt een zo hevige waarachtigheid dat de oude conventies er
onhoudbaar bij worden. Daardoor vinden we Goya steeds terug aan de bron van alle
grote stromingen die de schilderkunst hebben bevrijd.
Met Daumier beginnen de grenzen tussen schets en schilderij te vervagen. Het ritme
van penseel of stift wordt autonoom geschrift.
Hij incarneert de dominerende strekking van zijn tijd: concentratie op de zichtbare
wereld en haar technische verschijnselen, de materiële luister van het beroep. Hij
verandert de schilderkunst in een esthetisch en sociaal slagveld.
Matisse getuigde van hem, dat hij de eerste was, die handelde op reflexen en dat hij
op die wijze het schilderen vereenvoudigde, daar hij, al schilderend, enkel datgene
uitdrukte, dat zijn zintuigen onmiddellijk trof.
De twee-dimensionele ruimte, die Cézanne bespeurd had, werd door de cubisten,
geleid door de ontdekkingen van Seurat, gerealiseerd.
De kleur op zichzelf drukt iets uit.
Matisse streefde een progressieve schematizering van het onderwerp na, dat hij
herleidde tot zeer eenvoudige elementen.
Hij bekijkt de natuur niet: hij denkt haar. Het voorwerp krijgt eerst vorm in zijn geest.
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Hij vertrekt niet van de meetkunde, hij onderwerpt enkel zijn inspiratie aan de vastheid
van de geometrische regels.
Elk werk bezit zijn eigen vorm en beantwoordt slechts aan een innerlijke noodzaak.
Mondriaan wou een kunst scheppen, bevrijd van elk individueel karakter, een logische
kunst, aangepast aan het wezen en het ritme van ons modern leven.
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Cliché Soubry
Giotto di Bondone: St.-Franciscus schenkt zijn mantel weg aan de arme, fresco - Assisi, hoofdkerk
van St.-Franciscus.
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Cimabue Giotto Cimabue Giotto Cimabue
Cimabue
Zoals de andere uitingen van de menselijke geest in kunst en kultuur, is ook de
schilderkunst door de eeuwen heen een voortdurend groeiende eenheid waaraan
onophoudelijk bijgevoegd en veranderd wordt. Zij leeft als één groot organisme met
al haar diverse verschijnselen, net zoals een kathedraal stand houdt door het bij elkaar
zijn en blijven van al de bouwstenen die langzaam één na één aan elkaar werden
gemetseld. Bepalen wanneer nu precies het fenomeen dat wij Westeuropese
schilderkunst noemen, is ontstaan, blijkt wel een delikate opdracht.
De eerste autonome verschijnselen van de Westeuropese schilderkunst groeiden
uit de vormenschat van de antieke wereld, die aangepast en veranderd werd door de
nieuwe inhoudsopgave van het kristendom. Zo bewogen de Byzantijnse kunst in het
Oosten en de Romaanse in het Westen zich in het gebied van het sakrale, van de
relatie tussen de mens en zijn God. Daarom werd de waarneembare werkelijkheid
ontdaan van al het partikuliere, om uiteindelijk in een zo zuiver mogelijke stilering
het symbool te worden van de innerlijke gedachte. Kunstschepping en
kunstwaarneming mondden uit in de dimensie van het eeuwige, en het sublieme was
hun fundamentele esthetische kategorie.
Deze relatie nu van de mens tot het bovennatuurlijke werd gewijzigd, toen reeds
in de twaalfde eeuw Bernardus van Clairvaux op de moederlijke voorspraak van
Maria wees, maar vooral toen in de dertiende eeuw de Franciscaanse spiritualiteit
een affectieve wending gaf aan het geloof door de nadruk te leggen op de
menselijkheid van Kristus, vooral in zijn lijden, en door de benadering van het
goddelijke te betrachten langs de natuur om. Dit noodzaakte de schilderkunst weldra
haar voorstellingswijze te verleggen van het ikonische naar het beeldende, en
geleidelijk kwam de aardse mens als mens in de kern van haar belangstelling. Deze
verandering bracht een sterke breuk met het verleden mee en luidde waarlijk een
nieuwe tijd in. En hier ontmoeten wij de grondige kentering van de schilderkunst,
die ingeleid werd door drie grote meesters van het Italiaans Duecento, Cimabue te
Florence, Duccio te Sienna en Cavallini te Rome. Dezen zijn het die voor het eerst,
alhoewel schuchter, deze nieuwe relatie van de kunst tot de onmiddellijk
waarneembare werkelijkheid gaan verwoorden in een nieuwe vormentaal. Zo zet
Cenni di Pepi, genaamd Cimabue (werkzaam 1272-1302) de eerste beslissende stap
in de nieuwe uitbeelding van de Gekruisigde. Waar deze vroeger op het instrument
van zijn passie was voorgesteld in de bovennatuurlijke glorie van zijn verrijzenis, is
hij thans, op de crucifixen van Arezzo en van de Santa Croce te Florence, een lijdend
mens geworden, smartvol in de uitdrukking van het gehele lichaam, doch vooral van
het gelaat met de pijnlijke, gesloten ogen: het echt menselijke treedt weer de
schilderkunst binnen. Nog meer terecht mag Cimabue als een belangrijke mijlpaal
aanzien worden door zijn streven naar het eerste portret, dus naar de uitbeelding van
de individuele mens in al zijn eigenheden. Ofschoon hij de Poverello zelf nooit
gekend had, wist hij in het fresco van de benedenkerk te Assisi (ca. 1277-1280)
Franciscus op een aangrijpend realistische wijze voor te stellen, met de gloed van
het vurig geloof in de ogen en tevens met de nederigheid van zijn armoede in het
aangezicht en de hele houding. Vanaf Cimabue is de start dus gegeven voor de
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uitbeelding van het individu, en men weet hoe dit over de Renaissance en de volgende
periodes heen een waarlijk koninklijk verloop heeft gekend. Terecht opende Vasari
zijn beroemde kunstenaarsbiografie met de figuur van Cimabue, die geboren werd
‘om de eerste lichtpunten te geven aan de schilderkunst, per dar i primi lumi all'arte
della pittura.’

Giotto
‘Credette Cimabue nella pittura Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido,
Si che la fama di colui è scura.’
‘Eens meende Cimabue in de schilderkunst Het veld te beheersen, en nu
heeft Giotto den roep, Zodat de roem van den ander is verduisterd.’
(vert. Fred. Bremer)
Met deze drie versregels vereeuwigde Dante in zijn Purgatorio (XI, 94-96) zijn illustere
vriend en stadsgenoot Giotto di Bondone (1266-1337). Dante en Giotto! zij zijn van
mekaar niet weg te denken, noch in de beschaving van het Florentijns Trecento waar
zij de dolce stil nuovo incarneerden, noch in de wereldgeschiedenis waar hun beider
werk tot op heden levende weerklank en bewondering geniet. Waar Dante vertrok
van de diep-menselijke en aardse werkelijkheid om heel zijn dichterlijk visioen van
het hiernamaals op te bouwen en tevens aan de taal van het Italiaans schiereiland
een nieuwe vaste vorm gaf, wist ook Giotto een nieuwe taal te scheppen in de
schilderkunst en tevens aan het bovenaardse een materiële werkelijkheidswaarde te
verlenen. Hoe raak verwoordde Vasari het niet: ‘E veramente fu miracolo
grandissimo... che il disegno... mediante lui ritornasse del tutto in vita - En het was
waarlijk een allergrootst mirakel dat het disegno door
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toedoen weer helemaal tot leven kwam.’ Terecht houdt men Giotto voor de schepper
van deze specifiek Italiaanse bijdrage tot de schilderkunst, het disegno, meestal
onhandig vertaald als ‘tekening’. Berenson omschreef het, meer genuanceerd, als
de hogere coëfficiënt van gevoelswaarde door de artistieke vorm aan de realiteit
verleend.
Na een voorspel in de fresco's van de bovenkerk van de San Francesco te Assisi,
ontplooien de nieuwe en essentiële verworvenheden van Giotto's kunst zich ten volle
in zijn rijpste meesterwerk, de fresco's van de Capella dell'Arena te Padua
(1303-1306). Hier staat men niet meer voor abstrakte symbolen van de menselijke
figuur op een bovennatuurlijke gouden achtergrond, maar voor écht levende wezens
die hun reëel volume bewegen op onze aarde onder de blauwe Italiaanse hemel.
Mensen en dingen worden weer uitgebeeld in hun eigen plastische werkelijkheid, en
met uiterst eenvoudige middelen weet Giotto een heel eigen wereld op te bouwen
met zijn interne wetten en strukturen, bezield en tot eenheid gebracht door een diep
godsdienstig gevoel. leder individu wordt er behandeld als een afzonderlijk portret
in een aardse ruimte. Het volstaat aan Giotto eenzelfde kleur op bijna rudimentaire
wijze dichter of zwakker aan te brengen om meteen een rijk effekt van schaduw en
van volume te bekomen, waartoe tevens de monumentale tekenwijze bijdraagt, waar
iedere lijn functioneel is bepaald door de behoefte een eigen gevoelswaarde te
scheppen. Figuren zoals de slapende Joachim of zoals Kristus bij de opwekking van
Lazarus zijn vóór Giotto niet denkbaar. Aan dit plechtig en tastbaar volume van de
personen beantwoordt een werkelijke ruimte in een even wijdse verwezenlijking. De
ruimte wordt leefbaar en krijgt stilaan diepte door het wellicht onhandig doch
aanwezig perspectief van de gebouwen en vooral door de spatiale schikking der
figuren: de rugwaarts getoonde personages in de Bewening van Kristus zijn hiervan
sprekende voorbeelden.
Tenslotte, en niet het minst belangrijk, is de dramatiek die zich in deze ruimte
afspeelt. Bij Giotto worden voor het eerst in de Westeuropese schilderkunst de
gevoelens weer vermenselijkt. Reeds in Assisi was de woede van Franciscus' vader
en de tederheid van de Poverello, die voor de vogeltjes predikt, iets revolutionairs.
Dit wordt ten volle ontwikkeld te Padua: de eigen passies van de Ondeugden, zoals
de Ira en de Avaritia, zijn onmiddellijk van die figuren af te lezen. Meer nog, de
betoomde doch echt aanwezige hartstochten van een Judas bij het Verraad of van
de weeklagende discipelen bij de Bewening vinden een echo in de eveneens dramatisch
opgevatte ruimte, met de heftig bewogen lansen of met de schuin oplopende heuvels.
Vanaf Giotto zullen plastisch gevoel en menselijke hartstocht konstanten blijven in
de schilderkunst van het Westen.

Van Eyck Van Der Weyden Van Eyck Van Der Weyden
Jan Van Eyck
De problemen over bestaan en aandeel van Jan en Hubert van Eyck en over de
mogelijkheid van een derde broeder worden hier onaangeroerd gelaten. De schaarse
gegevens, tot nog toe verzameld, laten wel het boeiend spel van het afwegen van
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hypothesen toe - een levensnoodzakelijk aspect van de kunstgeschiedschrijving maar kunnen in het mysterie nog geen klaarheid brengen.
Nieuwe materialen laten toe anders te werken. Niet alleen de manier waarop de
kunstuiting ontstaat, het resultaat zelf evolueert. Het is een grote verdienste van van
Eyck, door het aanwenden van olie als een nieuw bindmiddel, de kleurmogelijkheden
in de diepte uit te breiden. Doch hij doet meer. Hij bezit de vaardigheid om in de
traditie van de Boergondische miniaturen een hoogtepunt te vormen, en de
originaliteit om aan de grondvesten te bouwen van een eeuw van schilderkunst, die
men in de avondzon van de middeleeuwen reeds een renaissance moet noemen. Door
zijn toedoen kreeg de paneelschildering, vóór hem in onze streken zelden en schuchter
beoefend, algemene erkenning, die onmiddellijk de mogelijkheid opende de
détaillering van de boekverluchting op een uitgestrekt vlak in massa toe te passen,
zoals in het Lam Gods in de Sint-Baafskerk te Gent. Men kan zijn schilderijen met
het vergrootglas aftasten en vaststellen dat zijn waarneming microscopisch is; daaruit
leert men zijn bekommernis voor elke baardstoppel, elke gouddraad, en tegelijk zijn
universele belangstelling voor alle voorwerpen die, door het feit dat ze visueel
waarneembaar zijn, op een paneel kunnen overgebracht worden. Hij heeft de
nauwkeurige weergave van de zichtbare werkelijkheid zo ver doorgedreven, dat de
huidige amateurfotografie ze amper kan bereiken, het perspectief en andere meer
wetenschappelijke factoren buiten beschouwing gelaten.
Het genie van van Eyck laat ons toe, achtergetreden en het werk van op afstand
bekijkend, een totaalindruk te zien,
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Jan van Eyck: De Rolin-Madonna, Louvremuseum, Parijs.

Vlaanderen. Jaargang 15

109
waarin de figuren, het interieur, het landschap van de Madonna met Kanselier Rolin
van het Louvre, hoe minutieus ook behandeld, reeds een zekere monumentaliteit
verkrijgen, die even later door Rogier van der Weyden zal worden uitgewerkt.
Geweldig als vernieuwing is het feit dat van Eyck, niet tevreden met zijn status
van gespecialiseerd ambachtsman, doch met de kijk van een modern artist, heeft
ingezien dat een volle kleur op zichzelf ontroerend schoon kan zijn, zodat hij die
vreugde daarover uitzingt in heerlijke, picturaal autonome, volwaardige scheppingen,
waarvan het koloriet de tegenstrijdigheid tussen het onbarmhartig realisme van een
kanunnik Joris van der Paele en het heerlijke droombeeld van de Madonna en het
Kind, door hem aanbeden, weet tot harmonie te verenigen. Terwijl door de atmosfeer
van eeuwigheid de religieuze onderwerpen en de irreële hemelse figuren nog verweven
schijnen met de meer representatieve kunst van de miniatuur, zorgen de sensorische
en kleurige volheid van het tijdelijk milieu en de realistische portretten voor een
vaste wereldgebondenheid. Van Eyck hunkert reeds naar de renaissance!
Het is duidelijk dat Jan van Eyck de school van onze wereldvermaarde Vlaamse
Primitieven heeft gemaakt en dat zijn optreden in de ontwikkeling van de
Westeuropese schilderkunst een onschatbare betekenis draagt, al dient gezegd dat
van der Weyden meer navolgers heeft gehad, omdat zijn gevoelsgeladen stijl de
middeleeuwse mens beter wist te ontroeren.

Rogier van der weyden
Over Rogier van der Weyden bestaat onder de kunsthistorici wel wat onenigheid
nopens zijn afkomst en zijn verhouding tot - of vereenzelviging met - kunstenaars
als Robert Campin en de Meester van Flémalle. Aan de werken, die met zekerheid
aan van der Weyden zijn toe te schrijven, heeft de liefhebber genoeg om te besluiten
tot een totaal anders ingestelde persoonlijkheid dan Jan van Eyck, waarvan de invloed
nochtans heel diep is ingedrongen. Men hoeft slechts de Sint-Lukas die de Madonna
tekent uit het Museum voor Schone Kunsten te Boston te vergelijken met de Madonna
met Kanselier Rolin uit het Louvre, om te zien hoe zwaar de compositie en
ruimteverdeling haar stempel heeft gedrukt.
Zijn temperament was anders. Tegenover de meer beschouwende en rustige
diepzinnigheid van van Eyck plaatst hij een zeer extroverte ontroering, die door zijn
dynamisme op het paneel een edele, monumentale beweging wordt; de sculpturale
uitwerking, met een rijk en diep plooienspel, laat zijn scheppingen van grote
afmetingen nauw aansluiten met het architectonisch kader, waarvoor zij bestemd
waren.
Hij concentreert zijn aandacht zodanig op de mens, met zijn hevige passies, dat
in zijn beste werken de achtergrond eenvoudig en vlak wordt gehouden, en niet het
bonte tafereel van meubilering of landschap biedt, waardoor afleiding van het
onderwerp kan ontstaan. Het is niet zijn bedoeling het hoofdthema met kanttekeningen
op te sieren, al moet hij in vele gevallen aan de smaak en de eis van zijn bestellers
voldoen. Doch aan de innige, moederlijke bezorgdheid van de Madonna uit de
Huntington Library te San Marino, of het diepe leed van de omstaanders in de
Kruisafneming van het Prado te Madrid, heeft de kunstenaar van der Weyden genoeg.
Vooral het lijden heeft hem geïntrigeerd en dat verklaart zijn voorkeur voor
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passietaferelen, waarin de gepijnigde en medelijdende mens, alhoewel getormenteerd,
steeds een verheven adel weet te behouden.
Het picturale als zodanig interesseert hem minder direct, de schoonheid van de
kleur wordt ondergeschikt aan de gevoelens die ze te vertolken heeft; daarom is zijn
coloriet koeler en minder bloeiend dan dit van van Eyck.
In zijn portretten, tegen een ondoorbroken achtergrond geplaatst, legt hij zich toe
op de observatie van de weerspiegeling van de ziel, in een doorgedreven concentratie
van al zijn aandacht, die hij ook bij de toeschouwer veronderstelt.
Zijn invloedrijke vernieuwing ligt dus in de monumentale en sculpturale opvatting
van de voorstelling, maar ook in de manier waarop zijn kunst werd verspreid. Tijdens
zijn leven genoot hij reeds een grote beroemdheid, waartoe zijn Italiaanse reis in
1450 veel heeft bijgedragen. Van ver buiten onze grenzen werden jonge kunstenaars
naar zijn ruim atelier te Brussel gestuurd. Aldus ziet men in zijn zog een massa
anonieme kunstenaars volgen, waarvan de werken, meer indrukwekkend door
kwantiteit dan door kwaliteit, als ‘naar van der Weyden’ in vele musea en particuliere
verzamelingen berusten. Zijn grote autoriteit dwong eveneens ontzag af vanwege de
beeldhouwkunst en de kunstnijverheden, waarin men behandelingen van religieuze
onderwerpen ontmoet, die beslist op zijn voorbeeld teruggaan. In de totale concentratie
op het onderwerp heeft hij echter weinig navolgers gekend in onze Nederlanden,
waar de zin voor anekdote en kleurige verteltrant zo sterk is ingeworteld.
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Da Vinci Rafael Da Vinci Rafael Da Vinci Rafael
Da Vinci
Dat een universeel genie als Leonardo da Vinci ook het schilderen als een der
fundamentele problemen in het rijk van de menselijke geest beschouwde en dat zulk
een man door zijn tijdgenoten evenzeer als kunstenaar dan als ingenieur werd
geprezen, zou een beslissende betekenis hebben voor de verdere evolutie van de
schilderkunst. Met da Vinci wordt de schilderkunst in de westerse moderne tijd voor
het eerst haar eigen problematiek bewust. Dit ontwaken zou onmogelijk geweest zijn
zonder Leonardo's eigen geestesaanleg, door Paul Valéry, zijn spirituele erfgenaam,
zo meesterlijk aangevoeld als ‘ses indifférences royales’. Onverschillig was Leonardo
inderdaad voor de aard der problemen, want alles was voor hem probleem;
onverschillig ook voor het probleem op zichzelf, want het heeft slechts bestaansrecht
omwille van de mogelijkheid tot oplossing; onverschillig tenslotte voor het
onderscheid tussen wetenschap en kunst, want beiden behoren tot éénzelfde domein,
de dimensie van de geest.
Als veertienjarige knaap belandde Leonardo in 1466 in het atelier van Verrocchio,
de meest gezaghebbende meester in het grootste kunstcentrum van het Italië van de
vijftiende eeuw, het hof van Lorenzo de'Medici, ‘il Magnifico’, te Florence. Artistiek
groeide hij dus op bij de zuiverste bron van het Quattrocento, doch van meet af koos
de jonge humanist een totaal aan zijn milieu tegengestelde richting. Waar hij bij zijn
tijdgenoten een kunst vond die, na jarenlang zoeken naar het analytisch bemeesteren
van alle vormen van het waarneembare - de ruimte door de perspectief en de mens
door de anatomie - een universum van gesloten stabiliteit tot stand had gebracht,
zocht hijzelf resoluut naar een andere dimensie in de kunst, een dimensie die voor
hem de enige en de belangrijkste zou blijven: deze van de oneindigheid. Wellicht
heeft hij bij zijn wetenschappelijke arbeid vlug ingezien, dat er in de natuur gebieden
zijn, die verstandelijk nooit uitgelegd kunnen worden, maar die door de kunst tastbaar
worden gemaakt in hun onuitputtelijkheid.
Zijn technische verwezenlijkingen groeiden dus allen uit die kerngedachte dat de
schilderkunst eerder dient voor de evocatie van het geheim van de wereld dan wel
voor de verklaring ervan. Al zijn vondsten wijzen op dit mysterie van de oneindigheid:
eerst zijn beroemd sfumato, metamorfose van de essentieel lineaire ruimte van het
Quattrocento door de inwerking van het licht en van de atmosfeer; vervolgens het
ondoorgrondelijk geheim van het menselijk gelaat (de Mona Lisa en de St.
Anna-ten-Drieën in het Louvre); tenslotte het dynamische van de beweging die de
rust en het evenwicht van de lijn doorbreekt, evengoed in de zeer subtiele beweging
van het menselijk lichaam - dat echter altijd zijn eenheid behoudt in de steun van de
driehoekscompositie (de Maagd in de Rotsen in het Louvre, het Laatste Avondmaal
te Milaan) - als in de beweging van de hele picturale ruimte, met het landschap dat
uitgeeft op raadselachtige en onvermoede diepten (Maagd in de Rotsen) of uitdeint
in een eindeloze cyclische beweging (Mona Lisa, St. Anna-ten-Drieën).
Het meest ontroerend bewijs van Leonardo's ideaal naar het eindeloze is wellicht
het onafgewerkte van zijn eigen oeuvre: de Aanbidding der Koningen in de Uffizi,
de H. Hiëronymus in het Vatikaan, de verdwenen Slag van Anghiari in het Palazzo
Vecchio te Florence, zovele werken die onvoltooid bleven en misschien moesten
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blijven in da Vinci's opzet. Door deze totale ommekeer van de schilderkunst naar
het rijk van de eindeloze mogelijkheden doemt Leonardo da Vinci als de profeet van
een nieuwe tijd op, deze van het Cinquecento met de Hoogrenaissance en de Barok.

Rafael
Vele generaties lang werd het volmaakt evenwicht in de kunst van Rafaël (1483-1520)
beschouwd als de uiting van een hoogst gemakkelijke scheppingskracht. Onze tijd,
die in velerlei opzichten dezelfde problemen kent als de Italiaanse Renaissance,
beseft wellicht onvoldoende dat de evidentie van dit klassicisme slechts uiterlijke
schijn is zoals het evenwicht van de natuur, doch in feite de synthese vormt van alle
tegenstrijdige en gelijklopende opzoekingen, kennissen en idealen van Rafaëls tijd,
die bij hem in een begenadigd ogenblik even tot verzoening komen om een ideaal
van evenwichtige schoonheid voort te brengen. Dit kortstondig hoogtepunt werd
bevorderd door de vorming van de kunstenaar, eerst bij de eenvoudige en soms
conventionele lyriek van Perugino te Perugia, en daarna te Florence bij de grootsheid
van Leonardo da Vinci met diens oneindigheidsdrang, door atmosfeer en beweging
betracht, en van Michelangelo met diens strijd naar de volmaakte plastische
uitbeelding van het menselijk lichaam. Voor de eerste maal bloeit dit open in de
meesterwerken uit de Florentijnse tijd, vooral in zijn beroemde reeks Madonna's met
het Kind, die, eerder dan een uiting van een lyrische godsdienstigheid, een reeks
variaties vormen op formele problemen, zoals het opnemen van de perfekte tekening
in kleur en atmosfeer, de harmonie van de driehoeksopstelling der figuren en de
wisselwerking tussen de gestalten en het landschap, die van meet af aan tot grote
volmaaktheid worden gebracht. Ook de H. Catharina van Alexandrië (1506-07,
London, National Gallery), ontstaan in dezelfde periode, is reeds ten volle rafaellesk
in de weloverwogen doch evident blijkende compositie van de figuur, tegelijk in rust
en in beweging, in de uiterste soberheid van de modellering van het gelaat,
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in de extatische opvatting van het martelaarschap verkozen boven de uitbeelding van
het aardse lijden, en vooral in de volmaakte grafiek. Men staat hier voor een
limietgeval in de synthese van schoonheid en expressie, waarin geen enkel onderdeel
méér mag benadrukt worden op gevaar af in zoeterigheid te vervallen, wat bij zijn
epigonen inderdaad geschiedde en wat ons zo dikwijls belet Rafaëls eigen waarde
terug te vinden doorheen al de verbasteringen die zijn kunst heeft ondergaan.
Michelangelo's bewogen dramatiek beantwoordde niet aan Rafaëls diepste natuur
en waar deze in zijn werk was toegepast, gleed het vlug af naar een gevoel van
geleerddoenerij, zoals in de Graflegging van de Galleria Borghese te Rome, of naar
een zekere gezwollenheid zoals, in de Stanze van het Vatikaan, de door de Sixtijnse
Kapel beinvloede Verdrijving van Heliodorus en de Brand van het Borgo. Zijn
onvergelijkbare grootheid vindt men echter in de werken waar alle individuele
elementen van beweging en expressie samenvloeien in één grote, evenwichtige en
onmiddellijk-vatbare samenstelling waarin kleur, lijn en beweging mekaar aanvullen
om het geheel tot een eigen leven van waardige majesteit te brengen: omwille van
deze geniale ‘eenheid in de verscheidenheid’ werden de Disputa van het H. Sakrament,
de School van Athene, de Mis van Bolsena en de prachtige reeks kartons voor de
tapijten van de Sixtijnse Kapel steeds aanzien als meesterwerken van het klassicisme
van de Europese schilderkunst. Maar zoals ieder ogenblik van klassiek evenwicht is
ook dat van Rafaël kort van duur, niet alleen in het kortstondig leven van de
kunstenaar - hij stierf amper 37 jaar oud - maar ook in de artistieke voortzetting van
zijn werk. Alhoewel zijn navolgers nooit of zelden zijn perfekte harmonie met
dezelfde middelen hebben weergevonden, heeft de mensheid met Rafaël een der
kimmen van de artistieke schoonheid bereikt, en dit volstond ruimschoots voor
Rafaëls blijvende roem.

Giorgione Michelangelo Giorgione Michelangelo
Giorgione
De grote wending, door da Vinci teweeggbracht in de geesteshouding van de
Italiaanse schilderkunst, vond te Venetië haar eerste glansrijke toepassing in de in
zovele opzichten raadselachtig gebleven figuur van Giorgione da Castelfranco
(1476-1510), van wie moeilijk meer zou te zeggen zijn, volgens Berenson, dan dat
zijn doeken de volmaakte reflex zijn van de Renaissance op haar hoogtepunt. Wanneer
Leonardo aan de schilderkunst haar eigen domein heeft toegewezen, het tastbaar
maken van hei oneindige, heeft Giorgione voor het eerst mens en natuur verzoend
in hetzelfde kosmisch geheim, en hierdoor heeft hij voor de schilder het recht opgeëist
zijn persoonlijkheid te mogen uitdrukken in de wereld die hem eigen is, deze van de
poëtische fantasie.
Waar de Florentijnen van het Quattrocento mens en natuur op rationele wijze in
de schilderkunst hadden bestudeerd, waar Giorgione's Venetiaanse voorgangers het
individu hadden verheerlijkt in het warme goudblonde licht van de lagune, nu eens
in een diep-godsdienstig verband zoals bij Giovanni Bellini, dan weer in een
weelderige vertelling van Venetië's grootse feesten en stoeten met oosterse praal
zoals bij Carpaccio, beschouwde Giorgione de wereld enkel in verhouding tot de
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eigen sfeer van de schilderkunst. Al schuilen er misschien heroplevende antieke
mythen achter voorstellingen zoals de Tempestà in de Accademia te Venetië - de
wonderbare geboorte van Apollonius van Tyana - of zoals het Concert champêtre in
het Louvre - het heidens Elysium of de Paradijstuin - al hadden die werken misschien
een esoterische zin voor een kleine groep ingewijde Venetiaanse humanisten uit het
Paduaans filosofisch milieu, toch staat het vast dat deze gesloten betekenissen voor
de onmiddellijke opvolgers vlug verloren gingen, en dat men weldra Giorgione
aanzag, en nóg aanziet, als een van de grondleggers van het genrestuk. Bij Giorgione
bewegen mens en natuur zich in een eigen schilderkunstige lyriek, los van alle
vroegere godsdienstige of sociale verwijzingen: door dit streven naar de schoonheid
van de picturale vorm op zichzelf, is hij ongetwijfeld een van de incarnaties van de
Renaissance. Doch waar de grondtoon van de schilderkunst tevoren gevonden werd
in de levensvreugde en in het jeugdig zelfbewustzijn van het individu, leunde
Giorgione veel meer aan bij de latente melancholie van zijn Venetiaanse leermeesters.
Aan deze weemoed gaf hij een eigen klankwaarde, deze van de elegie: onvermijdelijk
doen de peinzende ingehouden figuren van de Drie Filosofen te Wenen, van de
Tempestà of zelfs van zijn enig religieus onderwerp, de Madonna van Castelfranco,
denken aan de dichterlijke weemoed naar een verloren paradijs, naar een platonische
ideeënwereld of naar een baudelairiaanse ‘vie antérieure’. Deze poëtische
zielstoestand vertoont een treffende gelijkenis met die van Botticelli, en beiden
kondigen Poussin aan in zijn Et in Arcadia ego, of Watteau in zijn Embarquement
pour Cythère. Technisch wist Giorgione dit in beeld te brengen door het vinciaans
sfumato te verzoenen met het Venetiaans luminisme, in een gedempte kleurenharmonie
van rood en groen. Deze synthese schept de atmosfeer waarin Titaan zijn
kleurenwereld zal doen leven. Bovendien schonk Giorgione een eigen picturale
waarde aan het landschap, want voor het eerst worden de figuren waarlijk in het
landschap ingeschakeld, waar dit voordien slechts als scherm had gediend. Bij
Giorgione werd de poëzie waarlijk geboren in de schilderkunstige dimensie.

Vlaanderen. Jaargang 15

114

Michelangelo
De kunst van Michelangelo is in wezen zo veelzijdig, dat het op één noemer willen
brengen van de verschillende facetten ervan onherroepelijk tot een scheef getrokken
beeld moet leiden. Snel distancieert hij zich van de juiste weergave van het
natuurbeeld uit zijn jeugdperiode, en wordt hij bezield door een hoger ideaal, het
nascheppen van de ware werkelijkheid, dit is: de innerlijke, het wezen van de dingen
(neoplatonisme). Hij stelt dus duidelijk de idee boven de vorm en hierbij staat hij als
enkeling tegenover de maatschappij, in een tijd dat Machiavelli het recht beklemtoont
van het individu. Door en in de vorm wil Michelangelo de grenzen van zijn eigen
krachten transcenderen om zijn subliem denkbeeld te realiseren in steen en kleur.
Zijn grootsheid en tevens zijn beperking liggen in zijn antropocentrische instelling.
Zoals bij de beeldhouwer in hem alles rond de geheroïseerde menselijke figuur draait,
geldt dit evenzeer voor Michelangolo als schilder. Zo zal men tevergeefs zoeken
naar portretten en landschappen in zijn kunst en in het menselijke gaat het dan nog
altijd om het algemene, niet om het individuele. Ondanks zijn veelzijdigheid is hij
in de eerste plaats beeldhouwer: men vergete niet dat hij steeds de sculptuur als een
lichtbaken voor de schilderkunst beschouwde, ook al schatte hij beide kunsten even
hoog. Voor hem was beeldhouwkunst datgene wat men schept door weg te nemen
van de materie, terwijl hij in de schilderkunst datgene zag wat door toevoeging
ontstaat. Vanaf de Madonna Doni (1503-4) in de Uffizi te Florence kondigt hij in de
naaktfiguren van de achtergrond de naakte jongelingen, de ignudi van de Sixtijnse
Kapel aan. In dezelfde geest is het kenschetsend dat hij voor de versiering van het
Florentijns Palazzo Vecchio, naast da Vinci's Slag van Anghiari, het onderwerp koos
van de Slag van Cascina, waar badende soldaten door de vijand verrast worden, een
ideaal motief voor naaktstudie. Essentieel in zijn schilderkunst is zijn betrachting
naar plastisch effekt: in de schetsen die hij altijd maakte voor zijn composities, en
waarvan vele verloren zijn, ging het hem steeds uitsluitend om de invenzione, de
vormgeving van de gedachte, en hierbij beschouwde hij de tekening als de meest
immateriële van de vormen.
In 1508 door paus Julius II naar Rome geroepen om de zoldering van de Sixtijnse
Kapel te beschilderen, zal hij er, in een legendarisch geworden eenzaamheid, een
wanhopige synthese maken van het morele drama van het menselijk bestaan. Enerzijds
in de Genesis een ideale mensheid zoals die komt uit de handen van de Schepper,
met esthetisch fraaie houdingen, elastische bewegingen en harmonische compositie,
anderzijds in het Laatste Oordeel een tumult van menselijke lichamen, verpletterd
door de macht van de Opperste Rechter. De zoldering met Schepping, Zondeval en
Zondvoed toont de mensheid die in zonde leeft en wacht op haar redding, en het
geheel is gevat in de klare ordonnantie van een gecompartimenteerde architectuur.
Het is een synthese van antieke invloeden met die van de sculptuur uit het
Quattrocento, speciaal die van Jacopo della Quercia, en meer dan tevoren ligt er grijs
aan de grondslag van de kleuren.
In het enorme fresco van het Laatste Oordeel (1533-1541) boven het altaar gelooft
de mens nog enkel in zijn eigen mogelijkheden die hij dan ook opdrijft tot het
gigantische toe en nergens wordt de titanische strijd van Michelangelo met de vorm
zó sterk aangevoeld als hier. Eerder dan kristelijk zou men dit werk als bijbels kunnen
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betitelen, of beter nog, zoals René Huyghe: ‘la force a mené à l'effort et l'effort à la
douleur, d'elle ont jailli tout à coup terreur et désespoir’.
De opvattingen over de plaats van Michelangelo in de stijlgeschiedenis zijn zeer
uiteenlopend. Van Burckhardt tot Friedländer heeft men hem opeenvolgens en tegelijk
willen plaatsen van Renaissance tot Barok en Maniërisme toe. De huidige specialisten
als Panofsky en Tolnay komen meer en meer tot het besef dat zijn kunst een
zelfstandige stijl inhoudt, terzelfder tijd verbonden met en gescheiden van Renaissance
en Barok.

Titiaan Tintoretto Titiaan Tintoretto Titiaan
Titiaan
In Tiziano di Gregorio Vecellio (ca. 1480-1576) beleefden de Venetiaanse
schilderkunst en de Italiaanse Hoogrenaissance een van hun schitterendste
hoogtepunten. Zo het ideaal van het disegno als mathematisch-intellectueel
opgebouwde ruimte vreemd is aan zijn natuur, blijft zijn naam echter onafscheidelijk
verbonden aan de triomf van de kleur als schilderkunstige materie bij uitstek. Hij
was de eerste schilder om zijn uitdrukkingskracht bijna totaal aan de kleur toe te
vertrouwen; van het begin tot het einde in zijn werk bleef het voor hem een element
van natuurlijkheid dat hij nooit dwingen moest maar dat hij vrij en ongebonden
uitstromen liet. De vorige generatie Venetiaanse schilders had hiertoe de paden
geëffend door het gebruik van warme tonen, door het evenwicht tussen kleur en
tekening en door het scheppen van een tegelijk picturale en poëtische atmosfeer. Zo
zet hij vanaf het begin van zijn loopbaan zonder aarzelen de beslissende stap, en al
doen zijn eerste werken nog giorgionesk aan in opbouw en chromatisme, de densiteit
van de kleur laat er geen twijfel nopens de rol die zij later volledig toebedeeld krijgt.
Dit
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Buonarroti Michelangelo: De Schepping van Zon en Maan, Sixtijnse Kapel, Rome; gewelfschildering.
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is reeds opvallend in een van zijn vroegste werken, het Votiefbeeld van Jacopo Pesaro
(ong. 1505, Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten). Ten onrechte bestempelt
men Titiaans kunst soms als ‘impressionistisch’: zijn zin voor de kleur hangt
integendeel zeer nauw samen met deze van de dichtheid van de materie, met haar
struktuur en haar eigen uitstraling. Bij Titiaan vervloeien voor het eerst kleur en
plastische vorm onafscheidelijk in mekaar in een organische eenheid, meer nog, het
is de kleur die vanaf de aanvang voorhanden is en die de vormen opbouwt in hun
tastbaarheid. Vertrekkend van deze constructieve functie van de kleur bespeelt hij
de hele toonladder van de schilderkunstige mogelijkheden, zo bv. de idylle van mens
en landschap in de Hemelse en Aardse Liefde (Rome, Galleria Borghese), de frenesie
van de mythologische levensblijheid in de Bacchanale (Madrid) en in de Bacchus
en Ariadne (Londen, National Gallery), de glorie van de vrouwelijke schoonheid in
de Liggende Venus met de Orgelspeler (Berlijn, Cambridge en Madrid), de religieuze
vervoering in de Assunta (Frari-kerk te Venetië) en de dynamische pathos in de
Doornenkroning (Parijs, Louvre). Samen met de andere grootmeesters van de
Hoogrenaissance bouwde hij het rijk van de ‘schone kunsten’, onafhankelijk en
superieur aan de werkelijkheid door de schoonheid en het verwekken van
gevoelswaarden. Door zijn scherpe waarnemingskracht en zijn opbouwende
kleurenvisie op mensen en dingen maakte hij van de artistieke schoonheid een
algemene intellectuele behoefte en een teken van sociale verhevenheid, en het is
geen louter toeval dat hij de meest geliefde portrettist van zijn tijd werd bij alle
prinselijke hoven van Europa, tot het keizerlijke toe. Niemand beeldde zoals hij de
gelatene macht en de heerlijkheid van de enkeling uit met zulk een gevoel voor de
statische en tegelijk diep levende massa van de lichamen. Zo is bijvoorbeeld het
Portret van zijn dochter Lavinia (ong. 1565, Dresden) de incarnatie van de steeds
vorstelijk zelfzekere en gezonde mens. Titiaans voorbeeld van de logische verandering
van het zichtbare in zuivere vormen door de kleur werkte diep na in de volgende
eeuwen. Zijn echte navolgers, Rubens, Velazquez, Poussin, Van Dijck, Watteau,
hebben suksesvol zijn erfenis bewaard en verrijkt. De schilderkunst van de drie
volgende eeuwen is zonder Titiaan niet denkbaar.

Tintoretto
Zo Jacopo Robusti, bijgenaamd il Tintoretto (1518-1594), in onze moderne
kunstbeoordeling wellicht nog te weinig begrepen en naar waarde geschat wordt, is
dit wellicht te wijten aan een algemeen gangbaar kunsthistorisch perspektief die de
normen ter waardering van Tintoretto's kunst eerder zoekt in de Renaissance, die
hem voorafging en bij hem ten einde loopt, dan in de Barok, die zich met hem voor
het eerst ten volle op geniale wijze openbaart. Inderdaad is Tintoretto een der eerste
artistieke uitingen van een nieuwe tijd, deze van de Contrareformatie met haar
religieuze heropleving die verder wil gaan dan de louter-menselijke dimensie van
de Renaissance om weerom een bovenaardse werkelijkheid tastbaar te maken. In
tegenstelling tot de klassieke en sublieme onverschilligheid van zijn grote Venetiaanse
voorgangers tegenover de inhoud van het geschilderd onderwerp, zal het inhoudelijke
bij Tintoretto weerom rechtstreeks zijn uitbeeldingswijze bepalen, in een aktieve en
dramatische wisselwerking tussen de kunstenaar en de op te roepen wereld. Doch
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de moeilijkheid bij het benaderen van Tintoretto's grootste meesterwerken ligt in het
onafscheidelijk samengaan van het decoratief-formele met het religieus-inhoudelijke,
zodat wij al te vaak geneigd zijn bij dit decoratieve, dit schijnbaar illusionistische
te blijven stilstaan, zonder verder te zoeken naar een diepere grond. Door zijn zeer
persoonlijke en baanbrekende schildertechniek verwoordde Tintoretto
ontegensprekelijk de eigen godsdienstige sensibiliteit van zijn tijdgenoten, die de
goddelijke almacht eerder beleefden in een dynamische pathetiek dan in een abstrakte
soberheid. Zo heeft de kleur - bij Titiaan het middel bij uitstek tot opbouwen van een
schone werkelijkheid - bij Tintoretto geen waarde meer om haar eigen schoonheid,
maar wel om haar expressiviteit: zijn zeer eigen chromatismen van citroengeel, paars
en karmijn zijn vreemd aan de waarneembare werkelijkheid en dienen slechts om
het irrationeel inhoudelijke voelbaar te maken. Doorslaggevend en baanbrekend
was vooral de onderschikking van de kleur aan het licht, en in een meesterlijke
toepassing van het hel-donker, het chiaroscuro, wordt bij Tintoretto de werkelijkheid
ontdaan van het aardse en getransfigureerd in een bijna surrealistische visie. Dit
opvreten van de kleur door het licht is tegelijk de uiterste konsekwentie van het
Venetiaans luminisme en de openbaring van een nieuw middel tot gevoelsuitdrukking
waarvan de Barok overvloedig gebruik en zelfs misbruik zal maken. Aanvankelijk
worden de vormen door het licht zelf opgebouwd (zie het Wonder van St.-Markus,
1548, Venetië, Accademia) doch weldra worden de figuren individueel behandeld
als schaduwen in kontrast op een lichtgevende achtergrond. Door dit uiterst
afgewisseld en verfijnd spel van licht en donker worden de figuren gesuggereerd in
een vroeger onbekende expressie en weet Tintoretto een totaal nieuwe schilderkunstige
ruimte te scheppen. Nooit slorpt hij echter de figuren in één grote draaikolk op, zoals
de Barok het later gedaan heeft, doch thans zweven de nog duidelijk waargenomen
gestalten vrij rond in de ruimte, losgerukt van de aardse gebondenheid en ontwikkeld
in diagonale composities. Zo wordt ook de ruimte één
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vloeiende, labiele sfeer, trillend van leven in dynamische krachtlijnen: de
opeenvolgende ruimtelijke dimensies glijden in mekaar, roepen mekaar op en
verlengen zich tot in het oneindige. Zelfs de architectuur, vroeger dé factor van
statisch evenwicht bij uitnemendheid, wordt in deze dynamiek betrokken - men denke
hierbij maar even aan het Wegbrengen van St.-Markus' lichaam in de storm (Venetië).
Dit alles bekomt Tintoretto in een vlugge en spontane schilderwijze, zijn bekend fare
presto, en tevens weet hij het volks realisme te verzoenen met de meest verheven
godsdienstige onderwerpen om deze des te levendiger aan zijn tijdgenoten te doen
aanvoelen. Uit al deze beslissende vondsten werden niet alleen zijn grootste
meesterwerken geboren - de monumentale versiering van de Scuola di San Rocco,
verheerlijking van de kristelijke naastenliefde, blijft hiervan het schitterendste bewijs
- maar zijn geestelijke erfgenamen, El Greco, Caravaggio en Rembrandt, getuigen
ieder in hun eigen genie van het pionierswerk van Tintoretto.

Metsys Patinir Metsys Patinir Metsys Patinir
Quentin Metsys
Van Quentin Metsys, die zijn opleiding te Leuven genoot, maar die als een der eersten
in de opbloeiende havenstad Antwerpen zijn kans is gegaan, heeft men soms
geschreven dat hij met één been in de gotiek en met het ander in de renaissance staat.
Dit kan de indruk verwekken dat beide richtingen door een bruuske overgang
gescheiden zijn, en dat een grondig onderscheid dient gemaakt tussen de
avondschemering van de gotiek en de vroege morgen van de nieuwe stijl in de
Nederlanden. Dit is echter niet zo. Nog lang na Metsys zal de gotiek, niet alleen in
de beeldende kunsten, maar ook in de bouwkunst haar ingewortelde rechten opeisen.
De renaissance, mede door het strakke gildewezen dat bij ons nog werd in ere
gehouden, zal slechts langzaam infiltreren. Versieringsmotieven zullen er op wijzen
dat onze kunstenaars van het einde van de XVe eeuw het nieuws uit Italië stilaan
vernemen.
Als men het werk van Quentin Metsys beschouwt, wordt het duidelijk dat hij reeds
heel wat verder staat, al draagt hij de sporen van de primitieven met zich mee: de
zorg voor het détail, de van Eyckiaanse stoffering van het landschap; evenmin weet
hij het wezenlijk samenhoren van de figuren in één tafereel te bereiken. Hij bestudeert
echter de schikking van de personen en de intercommunicatie van de in weke tonen
neergelegde kleuren zodanig, dat hij als resultaat een gave formele schoonheid
bekomt, waarin daarentegen de diepgang van de expressie aan kracht verliest.
Bij de mensen, die hij als individualiteiten tekent, is de levensbeschouwing, die
uit gelaatsuitdrukking en houding straalt, veranderd. Zijn madonna's zijn niet meer
doordrongen van de religieuze en serene atmosfeer, die de materiële voorstelling
sublimeert tot het begrip moeder Gods of Mater Dolorosa; het zijn zachte, mooie, ja
zelfs weke vrouwenfiguren, die met moederlijke bezorgdheid het kindje op de arm
beschutten. Slechts als bij toeval gaat het hier om de voorstelling van Maria en het
Kind. De bezwijming van de heilige vrouwen uit Rogier van der Weydens
Kruisafdoening van het Prado te Madrid, een monument van verlaten en verheven
geestelijk lijden, maakt in de Bewening van het Museum voor Schone Kunsten te
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Antwerpen plaats voor een verdriet, waarbij alle omstanders schijnbaar op het hart
is gedrukt hun houding te verzorgen.
De mens als volwaardige persoonlijkheid, niet meer zozeer als schepsel Gods,
komt op het voorplan; de verfijning in gezelschap doet haar intrede. We staan
inderdaad op de drempel van het humanisme, die Metsys onbetwistbaar overschrijdt
in zijn portretten en zijn genrestukken, en waarin ook zijn grote innovatie te vinden
is.
Erasmus en Peter Gillis zijn ernstige optimisten, intellectuele dromers, die hopen
op een ideale menselijke verstandhouding, die door de opvattingen van het humanisme
moet tot stand komen. De gehele opvatting van het portret wijst in die richting: de
geleerde, een zelfverzekerde, minzame trek op het gelaat, in een extroverte houding,
klaar om met anderen in een hoogstaand gesprek van gedachten te wisselen, omgeven
door de bewijzen van zijn eruditie, die hem nooit verlaten en waar hij fier op is.
Aansluitend bij die vranke ontvoogde typering huldigt hij het volledig gelaïciseerde
genretafereel; van de slechts nog naar onderwerp met de bijbel verbonden voorstelling
van Lot en zijn dochters zet hij de stap naar panelen als de Verliefde Grijsaard in de
bibliotheek van de universiteit te Luik, waar de herinnering aan onze primitieven
wel degelijk zoek is geraakt!
Door de schepping van het humanistisch portret, door die persoonlijke interpretatie
van het voor te stellen moderne individu, heeft hij de Nederlanders de weg gewezen
om, langs de overname van het nieuw esthetisch canon, een eigen evolutie te volgen,
die niet breekt met de vaste waarden van onze schildersschool.
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Vecellio Titiaan: Lavina, Titiaans dochter (fragment), Kaiser Friedrich-Museum, Berlijn.
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Joachim Patinir: De Slag bij Pavia. Wenen, Kunsthistorisches Museum.

Joachim patinir
Ongetwijfeld heeft Joachim Patinir de moderne trant van zijn oudere vriend Quentin
Metsys toegejuicht. Beiden, zich bewust van het gevaar van de enge cirkel der steeds
weerkerende onderwerpen, gegroeid uit het gewijde cultuurbezit van de gotiek,
hebben door de invoering van een vernieuwing, die deels uit de renaissance en deels
uit hun onafhankelijke geest is gesproten, onze schilderschool van bloedarmoede
gered.
Vooral Patinir dringt, door eigen initiatief, binnen in een onontgonnen gebied.
De Italiaanse invloed heeft noch op zijn coloriet, noch op zijn schema vat gekregen.
De silhouetten op de voorgrond van de Bekoring van de Heilige Antonius uit het
Prado te Madrid zijn vereenvoudigingen van figuren, die Metsys zou hebben
geschilderd, terwijl Maria met het kind van de Rust op de Vlucht naar Egypte uit het
zelfde museum (nr. 1611) een primitieve madonna is. Zijn vergezichten sluiten op
het eerste gezicht nauw aan met de achtergrond, die zijn Vlaamse voorgangers door
vensters en deuren laten bewonderen, en toch ligt hierin het nieuwe bij hem: hij
cultiveert het landschap om het landschap, om het genot van de ontvluchting in de
natuurverbeelding, om de artistieke creatie.
De religieuze voorstellingen zijn enkel behouden om aan de tijdsgeest te voldoen
of om een opdrachtgever te bevredigen. Hij kiest bovendien enkel taferelen die zich
afspelen in de vrije natuur: naast voornoemde onderwerpen zijn van hem visioenen
van de heilige Hiëronymus, de heilige Christoforus, de bekering van de heilige
Hubertus e.d. bewaard. De bijkomstigheid ervan wordt nog beklemtoond door de
verhouding van afmetingen tussen het paneel en de personages en door de wereldse
behandeling van deze laatsten; de haastige reizigers moet men op hun vlucht door
het wijdse landschap zoeken (Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen), terwijl
enkel de ervaring, niet de religieuze uitbeelding, ons leert dat het hier om de Heilige
Familie gaat. Daar waar de figuren, zoals in de Bekoring van het Prado, toch veel
plaats innemen, krijgt men de neiging even opzij te wandelen om hun hin-
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derende aanwezigheid in het schouwspel kwijt te spelen! Het landschap heeft dus
alle aandacht en wordt tot een afzonderlijk genre uitgewerkt. De horizon bevindt
zich hoog tegen de bovenrand, zodat de toeschouwer, als op een heuvel of een toren
verheven, op het voor zijn ogen gespreide natuurschoon een optimale kijk neemt.
Grote zorg besteedt Patinir aan de gebondenheid van de onderdelen wat het coloriet
betreft, krijgt men nog wel de indruk van twee of drie kleuropnamen, door kunstgrepen
samengebracht, doch door de constructie staan voorgrond, achtergrond en
gezichtseinder nauw met mekaar in verband. Door diagonalen en tegendiagonalen,
door op verschillende diepten voor blikvangers te zorgen, springt ons oog steeds
verder vooruit tot we in een wazig en dromerig vergezicht turen, waarin we,
niettegenstaande de beperkte ruimte, toch de uitgestrektheid van de wereld daarachter
bedenken. In de golvende glooiing staan pal hier en daar onverzettelijke rotspartijen,
herinneringen aan het verjongde Maasdal waarin hij geboren werd.
De omwenteling ligt vooral hierin, dat het landschap dienst doet als medium voor
de artistieke expressie: het is de grilligheid en de dreiging van de scherpe rotskloof
die de beklemming van Jozef en Maria veruitwendigt, vluchtend voor de beulen van
Herodes. Het is door de prevalentie van het verbeelde natuurschoon dat de moderne
schilder zijn individualiteit beklemtoont; wat een verschuiving van de traditionele
waarden!
Zijn neef, Herri met de Bles, en de Haarlemse meester Jan Mostaert zullen de
weg, door Patinir gewezen, opgaan en aldus de komst van Peter Bruegel
voorbereiden.

Bruegel Rubens Bruegel Rubens Bruegel
Pieter Bruegel de oude
Pieter Bruegel staat, in de stroom van de Italiaanse navolging van de Romanisten,
als een eenzame en originele reus op de bres voor een expressie, die eng verbonden
is met volk en land. Daaruit besluiten, dat hij de renaissance minachtte, zou
overdreven zijn. Integendeel: hij reist naar Italië, waar hij niet, zoals iedereen, vlijtig
de oudheid en de meesters van de nieuwe stijl copieert, maar diep onder de indruk
komt van hei geweldige Alpenlandschap. Hij heeft dus gewoon de dingen anders
gezien en uitgedrukt met een talent dat hem onder de grootste schilders van onze
westerse cultuur laat rekenen.
Als tekenaar en etser begonnen, vangt hij pas rond zijn vijfendertigste levensjaar
met schilderen aan. Die rijpere leeftijd heeft niet belet dat Bruegel zich heeft ontpopt
als een man, zo complex in zijn genialiteit en in de facetten van zijn oeuvre, dat het
onmogelijk is in deze ruimte aan elke bijzonderheid veel woorden te wijden. Beperken
wij ons tot een korte, zelfs vereenvoudigde aanhaling van de grondbeginselen van
waar zijn ideeënwereld zich over zijn werk heeft verspreid en de voornaamste
picturale kenmerken van zijn stijl.
Bruegel was niet alleen de wandelaar die, door veel onder de plattelandsmensen
te vertoeven en ze scherp te observeren, zijn visueel milieu opbouwde; hij kende ook
persoonlijk vele humanisten van zijn tijd, en had met hen veel gemeen: de wijsheid
waarmee hij Vlaamse spreuken en gezegden aanhaalt, zoals in de Vlaamse
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Spreekwoorden in het Berlijns museum, de nuchtere oprechtheid, waarmee kerkelijke
hypocrisie en politieke misbruiken worden gehekeld in schijnbaar onschuldige,
traditionele taferelen: de Kindermoord, het Gevecht tussen Carnaval en de Vasten,
beide te Wenen, de Parabel van de Blinden te Napels. Aan de wetten van de natuur
valt niet te tornen; de mens is steeds slachtoffer van zijn drukdoende maar miserabele
poging om aan het nietsontziende mechanisme van de kosmos te ontsnappen;
voorbeelden daarvan zijn de Dulle Griet in het museum Mayer van den Berg te
Antwerpen en de Triomf van de Dood in het Prado te Madrid.
Hij ziet de mens vergroeid in de natuur, zowel naar houding en uiterlijk als naar
bezigheden, waarvan de prachtige Oogst in het Metropolitan Museum te New-York
en de Jagers in de Sneeuw te Wenen getuigen. Maar ook zonder die rijkdom aan
ideeën is zijn schilderkunst geniaal!
Niet enkel door opstelling, zoals Patinir, doch ook door een wonderlijke afweging
en preciese spreiding in het coloriet weet hij het landschap in diepte te binden en
een totaalindruk te geven, die de mens, in welke massa soms ook aanwezig, volledig
overrompelt en integreert. In de tekening schiep hij een nieuw silhouet, in vlug
getrokken, vloeiende curven: het type van de landman, steeds helemaal doende wat
hij bezig is, zij het maaien, dansen of slapen. Bizarre wezens bevolken zijn
onheilstaferelen, exponenten van de nooit geremde vindingrijkheid van zijn door
Jeroen Bosch geïnspireerde fantasie.
Het is vanzelfsprekend dat de volksgeliefde Bruegel navolging heeft gekend. Zijn
eigen nakomelingen trekken er soms de lessen uit om een persoonlijke weg op te
gaan, zoals zijn zoon Jan, de Fluwelen Bruegel; anderen wagen verbleekte pogingen
om de originele ideeënwereld, de revolutionaire landschappelijke visie en
kleurenrijkdom even geniaal met de bonte verteltrant te binden, doch kunnen ze
amper benaderen.
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Cliché Soubry
Pieter Paul Rubens: Kruisafneming, Hoofdkerk, Antwerpen.
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Pieter Paul Rubens
Zijn invloed moet men aldus verstaan, dat niet alleen zonder hem een gapende lacune
zou overblijven, maar dat men - evenals zonder Van Eyck of Rembrandt - zonder
hem gewoon niet van een evolutie in de Noordeuropese scholen zou kunnen gewagen.
Steeds weer, bij de beschouwing van de produktie in de 17e en 18e eeuw komt men
tot het besluit dat zijn oeuvre zijn meeste collega's heeft gegrepen en tot navolging
aangespoord; het begrip ‘Vlaamse barok’ distilleert zich steeds weer tot het begrip
‘Rubens’.
Reeds op jeugdige leeftijd in de hoogste hofkringen ingeleid, had hij op zijn
dertigste jaar een vruchtbaar verblijf in het land van Michel-Angelo en Caravaggio
achter de rug, wat hem dra een Europese bekendheid zou bezorgen. De vloed van
bestellingen nam toe, als hij, niet alleen als schilder, doch ook als intellectueel en
gentleman geapprecieerd, verantwoordelijke diplomatieke opdrachten in het buitenland
vervulde.
Het is moeilijk in een beperkte ruimte tot een ontleding van zijn stijl over te gaan,
om deze in verschillende invloedssferen te verdelen. Men staat met verstomming
geslagen door de ongelooflijke trefzekerheid en snelheid van zijn brede toets, de
vloeiende en vanzelfsprekende dosering van zijn gulden licht en koloriet, maar vooral
door de ongebreidelde durf en de natuurlijke zwier van zijn compositorisch talent,
waarin de diagonalen en spiralen, steigerend in een wirwar van vormen en kleuren,
steeds wonderbaar en net op tijd in toom worden gehouden. Men hoeft slechts de
Oprichting van het Kruis in de Antwerpse kathedraal of de Calvarietocht uit het
Koninklijk Museum te Brussel te beschouwen, om te beseffen hoe de drie voornoemde
elementen mekaar volmaakt aanvullen. Meer nog, uit iedere penseeltrek spreekt een
juichend uitleven van het scheppingsinstinct; elk gelaat, elke opgeheven arm, elke
beweging, in een culminerend moment vastgelegd, getuigt van een ongeëvenaard
picturaal expressievermogen. Dit summum van barok had een zulkdanige
overweldigende invloed op zijn tijd, dat men niet alleen probeert zijn stijlkenmerken
over te nemen, maar dat men zich aan zijn fantasie toevertrouwt en tot meer dan een
eeuw na zijn dood zijn voorstellingen herhaalt.
Het leven van Rubens is één hoorn van overvloed, één volle gulp van intensiteit:
de rijkdom die hij verwierf, de grote verscheidenheid in zijn artistieke en diplomatieke
bezigheden; de massa kunstwerken die in zijn atelier zijn ontstaan, niet alleen door
de niet te dempen vraag naar zijn werk, maar vooral door zijn onstuitbare werkkracht
en de onverzadigbare drang naar het zich uiten op het doek. Uit zijn vele
mythologische taferelen spreekt zijn dweperij met de antieke cultuur; de altaarstukken
openbaren ons zijn rotsvast vertrouwen in het Rooms-Katholieke Credo en zijn
medeleven met de triomfantelijke heropstanding van de Contrareformatie. Hij is een
voorkomend, getrouw en rasecht portrettist, en borstelt de milde zomerlandschappen
in vredige avondstemming, in gehechtheid aan de vadergrond. Barstend van levenslust
zijn de volle naakten, gecreëerd door het gezonde, onbevangen oog van de rijpe,
evenwichtige man. Het leven met Isabella Brant was een vredige, diep-gelukkige
instemming; de bekoorlijke jeugd van Helena Fourment bracht hem tot een weelderige,
bijna dolle verliefdheid, die hem heeft aangezet haar beeld steeds weer zijn
scheppingen te laten domineren.
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De ontzaglijke druk van Rubens heeft ongetwijfeld de originaliteit van vele jonge
schilders in de kiem gesmoord; het moet ons echter verheugen dat door de man, die
voor meer dan anderhalve eeuw de conceptie van de Europese schilderkunst heeft
beïnvloed, de Vlaamse barok een richtinggevende rol heeft gespeeld.

Hals Velasquez Hals Velasquez Hals
Hals - Velasquez
‘Génles stupéflants, créateurs au même moment du métier pictural
moderne, Ils ne seront pleinement reconnus qu'à partir de Manet.’
(Skira)
De zin, die hierboven als Leitmotiv voor de volgende regels werd afgedrukt, stemt
tot nadenken. Men kan zich afvragen waarom nu juist Velasquez en Hals
‘verbazingwekkende genieën’ waren, waarom zij dat ‘op hetzelfde tijdstip’ waren
en wat er nu juist bedoeld wordt met ‘modern picturaal’.
Om daarop te antwoorden, moeten wij hen eerst enigszins situeren in de
gedachtenwereld van de kunst in die tijd en daarvoor moeten wij zelfs teruggaan tot
de eeuw, die hen voorafging: in de 16e eeuw was in Italië - het brandpunt van de
Renaissance - een tendens ontstaan, die wij ‘het eerste maniërisme’ zouden kunnen
noemen, namelijk het synthetiseren der verschillende eigenschappen van de grote
meesters om aldus een soort ideale stijl te formuleren, m.a.w. om een ‘manier te
betrachten’, die kon leiden tot het ideale schilderij! Dit heeft natuurlijk veeleer geleid
tot een soort eclectisme en een verslapping waartegen de 17e-eeuwers, die individueler
waren en méér doordrongen van de expansie in materiële welstand en van de
veroveringen van het menselijk vernuft, reageerden met ‘de wereld waarin zij leefden’,
dewelke zij ten andere, in de kunst zowel als in de wetenschap, aan het veroveren
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waren. Wanneer men zich daar rekenschap van geeft, begrijpt men ook waarom zij
geen belangstelling meer konden opbrengen voor het artificieel
pseudo-wetenschappelijk recept, dat de Milanees Lamazzo op het einde van de 16e
eeuw in zijn verhandeling over de schilderkunst neerschreef en dat hierop neerkwam,
dat men, om Adam en Eva voor te stellen, de tekening zou moeten toevertrouwen
aan Michel-Angelo, de schildering aan Titiaan, terwijl men er zorg zou voor dragen
dat de uitdrukking der figuren was zoals Rafael ze maakte en dat de kleuren waren,
zoals Correggio ze gebruikte. Dit recept hield zelfs een interessante denkwijze van
het maniërisme in, namelijk deze van de neo-Platonische filosofie van de idee of
‘innerlijk beeld’, dat buiten en boven de rede is of ontstaat en waarvan dan de
rationeel gemaakte normen de dragers zijn.
We moeten nu goed begrijpen dat de manier waarop de 17e eeuw daartegenover
reageert, geleidelijk gaat en zeker geen breuk vormt, integendeel. De grote
17e-eeuwers zetten de traditie van de 16e eeuw voort, doch dan meer in de diepte:
de peilingen naar individuele mogelijkheden in deze, toen zeer nieuwe wereld leidden
daardoor tot zeer grote kunst, die, hoewel gesteund op een objectieve ‘kijk’, én met
de terugblik op een eeuw van fantastische ervaringen in de vormgeving, tot het inzicht
gekomen was dat de sleutel tot de metafysische ontroering in het kunstwerk niet
zozeer ‘formule’, dan wel persoonlijkheid is.
Het bewustzijn der hoedanigheid van de individuele sensibiliteit komt in de plaats
van de stijl-formule, hoe degelijk zij ook gebleken is.
En dit is het verbazingwekkend geniale van figuren als Rembrandt, Hals, Velasquez
en zelfs ten dele van Poussin, die hun werk voornamelijk in de eerste helft van de
17e eeuw gemaakt hebben, dat zij, zonder de enorme bagage van de 16e eeuw af te
werpen, mét deze bagage juist hoogtepunten van individueel picturaal vermogen
tentoongespreid hebben, die eeuwen later weer de sleutel tot verder denken in dit
domein gegeven hebben.
Bij Velasquez is dat meer bepaald geweest het aristocratisch individualiseren van
het object als kleurdeel van de compositie, in eenklank met de sensibiliteit van de
kunstenaar ten overstaan van dit object als spiritueel en picturaal gegeven.
Een pittig citaat uit Skira, ‘La peinture espagnole de Velasquez à Picasso’, is: ‘Il
semble qu'il choisisse pour chaque personnage des teintes qui ne conviennent qu'à
lui’. Men zou er kunnen aan toevoegen: ‘... et à cette peinture bien déterminée!’
Bij Hals is dit eerder symptomatisch: zijn genie ligt veeleer in de individualiteit
van zijn penseeltoets. In het ver doorgedreven spel van een daaruit voortvloeiend
beleven van de picturale daad. Het transcenderen van ‘zijn’ materie door het
penseelritme, waarmee hij haar bezielt. De handen en de witte kragen, zoals hij ze
schilderde, zijn wellicht, samen met de zijden kleden bij Velasquez, de eerste
calligrafische verschijnselen in de Westeuropese schilderkunst (d.w.z. deze delen
waar de overgave aan een persoonlijke ritmische beweging - schrijfritme - van het
penseel, het essentieel accent wordt in het uitgebeeld tafereel.
- N.B. Hetgeen wij in de schetsen van Rubens als een voorbode daarvan zouden
willen beschouwen, en wat er inderdaad ook wel iets mee te maken heeft, moet
waarschijnlijk eerder vanuit de gezichtshoek van de virtuositeit genomen worden.)

Rembrandt Vermeer Rembrandt Vermeer Rembrandt
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Rembrandt Harmensz Van Rijn
De invloeden die Rembrandt in zijn jeugd heeft ondergaan zijn, alhoewel minder
dan zijn persoonlijkheid, bepalend geweest voor de richting van zijn kunst. Men kan
zeggen dat hij van alle kenmerken, die de oorspronkelijke barok vertoonde, slechts
de tegenstelling tussen licht en donker heeft aangenomen en door zijn werk heen als
een Leitmotiv heeft geweven.
Terwijl bij de Caravaggisten de contrasten soms doel worden en het voorgestelde
tafereel een middel om dat doel te bereiken, blijft bij Rembrandt licht en donker,
verwerkt in een heerlijk gouden coloriet, wel een conditio sine qua non, maar slaat
ons nog altijd het meest zijn aandacht voor de mens. Nooit zag men een gavere
hartstocht voor de diepste roerselen van de ziel, een beklemmender onderzoek naar
de weerslag ervan in het gelaat!
In het soms bekrompen milieu van de calvinistische burgerij bracht hij de waarheid
van de onbevangen, onbevooroordeelde, zuiver menselijke contemplatie; in de
technisch bedreven, doch dikwijls in genretypes versteende schilderswereld van het
Noorden is hij de revolutionair, die ondermeer in vele bijbelse taferelen niet alleen
de gezichtshoek grondig wijzigt, maar tevens de uitgekozen momentopname zodanig
doet verspringen, dat wellicht aan de klassieke voorstellingswijze niet meer kan
voldaan worden; wat schaadt het echter als het doek, waarin de gewijde betekenis
door de winst aan onthutsende waarachtigheid zoveel beter tot haar recht komt,
uitgroeit tot een universeel kunstwerk?
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Cliché Soubry
Diego Rodriguez de Silva Velasquez: Las Meninas, Prado, Madrid.
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Cliché Soubry
Rembrandt Harmensz van Rijn: De Nachtwacht, Rijksmuseum, Amsterdam.
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Wat Vermeer met het intellect heeft gedaan, tovert Rembrandt met zijn warm hart:
hij heeft de ontleding en de wedersamenstelling van het zichtbaarmakend licht
voorbereid, die de impressionisten zich als resultaat voor ogen zullen houden. Hierin
bezit hij de gave van de aanvulling door de tegenstelling: zijn zoeken naar compositie,
niet zozeer door opstelling, maar door dosering en spreiding van het licht, komt
vooral tot uiting in zijn grotere werken, als de jeugdige Anatomieles in het Mauritshuis
te Den Haag, en de Nachtwacht in het Rijksmuseum te Amsterdam. Door de aanraking
van het licht bloeit de duisternis open in een warme altklank; Rembrandt stemt ons
dankbaar om de gave van onze ogen!
De zelfportretten openbaren een pijnlijke zorg voor oprechtheid. Bij hem is in de
echte zin van het woord elk autoportret een gewetensonderzoek, een bevestiging van
zijn maatschappelijke stand, zijn levensgeluk of lijden, zijn gezondheid of ziekte,
zijn jeugd of ouderdom. Met eenzelfde overgave ontleedt hij Saskia, Hendrikje, zijn
zoontje Titus. Uit zijn innige gebondenheid aan het zuiver menszijn, hoe dan ook,
puurt hij de moed om zijn armoede en zijn wegschrompelende levensavond voor
zichzelf te ontmaskeren; dit is totaal geïndividualiseerde kunstuiting! Hij volgt zijn
psyche voor zichzelf; alleen voor zichzelf maakt hij afgewerkte portretten, niet éénof tweemaal, in een vlaag van meditatie, maar op talrijke momenten en situaties van
zijn leven, zodat hier werkelijk kan gesproken worden van studie; ook hierin is hij
zijn tijdgenoten eeuwen vooruit!
Met Rembrandt van Rijn beleeft het westen een picturaal hoogtepunt dat volgens
vele ingewijden na hem niet meer wordt bereikt. Tot Cézanne zal men in onze
schilderkunst zo'n groot vernieuwer moeten derven, die, op weinig uitzonderingen
als de gebroeders Fabritius na, geen eigenlijke school heeft gevormd, omdat hij met
zijn geniaal oeuvre zo hoog boven en buiten zijn eeuw is uitgestegen.

Johannes Vermeer van Delft
Pas honderd jaar geleden begon men Vermeer de lof te betuigen die hij door zijn
baanbrekend werk heeft verdiend. Zoon van een kunsthandelaar heeft hij na diens
dood de zaak voortgezet. Het ontbreken van bronnenmateriaal als verkoopacten,
bestellingen, appreciatie en dergelijke over zijn werk tijdens zijn leven, vullen de
veronderstelling aan dat schilderen voor hem een randactiviteit was, een liefhebberij,
doch een die, zoals bij vele mensen, in hun persoonlijke belangstelling primordiaal
wordt. In het duister daaromtrent tast men naar een bedachtzame, trage manier van
werken, die wellicht mede de uitleg verstrekt nopens het gering aantal doeken, van
zijn hand bewaard.
Vermeer is, achteraf beschouwd, de voornaamste Noordnederlandse meester van
klein-burgerlijke onderwerpen, die het pseudo-geleerde humanistisch gedoe verlaat
om echt te gaan schilderen. Toch blijft bij hem het intellect een grote rol spelen, doch
in dienst van de schilderkunst, en niet omgekeerd.
De vernieuwing bij Vermeer, voor zijn tijd veel te vroeg, is wel dat hij niet ziet
door volumes of door kleurenassociaties, doch zuiver door het licht. Op een koele,
klinische wijze bestudeert, schikt en plant hij zijn tafereel. Steeds weer brengt hij
elementen aan die zijn zoeken voldoen: een kleurig tapijt, een brandglas, een witte
hoofdkap, in schuine, soms enigmatische lichtinvallen. Hij penseelt parels en satijn,
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niet om het belang van die voorwerpen, maar om diè lichtspeling in diè bepaalde
positie. Het geheim van het resultaat zit vooral in de meesterlijke dosering: al het
zichtbare wordt slechts zichtbaar in de oneindige reeks schakeringen tussen absoluut
licht en volledig donker; bij hem maakt het licht de materie! Die onthutsende precisie
in de nuancering doet ons vergeten dat het hier om schilderwerk gaat: het is het
waargenomen licht zelf! Vermeer voelt met het oog: wij raden door een venster heen
de frisse herfstlucht, de lome zomeravond.
Hij doet geen poging om burgerlijk-gezellig te doen. Hij stelt wel dergelijke doekjes
samen omdat dit nu eenmaal de tijdsmode was en hij zeker niet de meester was van
het originele voorwerp; veelvuldig zijn de herhaalde variaties van dezelfde thematiek
met dezelfde muren, modellen en gelijkaardige voorwerpen. Hij ankert wel in een
vroegere traditie vast, daar waar hij schijnbaar vele van zijn taferelen met een
moeilijk te achterhalen symboliek stoffeert. Hij ziet echter eeuwen vooruit door op
wetenschappelijke manier de gradatie en de trilling van het licht te eerbiedigen.
Het verwondert ons dan ook geenszins dat pas de impressionisten, die zelf in het
begin met zoveel minachting werden bejegend, Johannes Vermeer van Delft zullen
ontdekken en dat hij, langs het stijgend succes van deze negentiende-eeuwse stroming,
de roem als veel te vroeg geboren pionier zal oogsten.
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Goya Daumier Goya Daumier Goya Daumier Goya
Goya - Daumier
‘Goya min zijn decor en min zijn driften, dat is de moderne kunst’, schreef Malraux.
Waarom?
Eerst en vooral omdat, hetgeen hij met alle grote schilders gemeen had - het
vereenzelvigen van de gehele zielsgeladenheid met de geladenheid van zuiver
plastische waarden - door zijn kunst evident is geworden: de Romeria de San Isidro
of de Bokkenweide zijn evenzeer Goya als de Maja Vestida en de Desnuda. Maar
in het een tonen de penseeltrek en de kleur ons het getormenteerde kluwen van Goya's
eenzame ziel in haar hallucinaties, in het ander de vibratie van een verfijnde
ontroering.
Door die vereenzelviging heeft hij de taal van de verf losgemaakt van haar
eeuwenlange slavernij. Hoewel zij in zijn werk nog niet helemaal bevrijd is van het
object, toch spreekt de verf een eigen taal, is de magie van kleur en vorm een
belevenis, gelijkwaardig aan deze van de inhoud. Niet ondergeschikt. De witte vlek
in zijn ‘Fusillade van 3 mei 1808’ ‘schreeuwt’ evenzeer in het doek als de figuur van
de getroffen man schijnt te willen doen en de drie felle kleuren, wit, geel en rood,
‘ontbranden’ in het somber geheel even hard als de geweren deden in de voorgestelde
gruwelnacht. Kortom: de verf als klankbord van de schildersziel verdringt de verf
als afbeeldingsmiddel. Vervolgens wordt met Goya ook de eenzijdigheid van het
klassieke schoonheidsideaal en van alle conventies in de kunst duidelijk. Het
vormenrepertorium-met-waardeschalen verliest zijn betekenis. Vele van Goya's
werken konden evengoed in de 20ste eeuw geschilderd zijn. Het ontzaglijk domein
van dramatiek en magie in de plastische taal wordt volledig bruikbaar. Bekijken we
even zijn ‘Paniek’, dan stellen we vast, dat het landschap met de angstig vluchtende
mensen en dieren en daarboven de overweldigende kolos, die vanaf een naderende
horizontlijn zijn greep deed in de mierenhoop, twee niet tot dezelfde wereld behorende
voorstellingen zijn, die samengebracht werden zoals nooit voorheen werd gedaan:
als twee realiteiten, die door hun heterogene dimensies onmiddellijk hun narratieve
kracht verliezen, zelfs niet meer allegorie of satire zijn, zoals in Swifts Gulliver of
in Bruegels Dulle Griet, maar een horizontale verschuiving van vliedende en
uiteenspattende kleurtoetsen, gedomineerd door een dreigende, vertikale zuil van
goud en zwart-groen, die éérst dààrom hallucinant aandoet en pas daarna om hetgeen
wordt voorgesteld.
Het ritmisch beleven van materie en penseelbeweging wordt autonoom
expressiemiddel: veel meer ‘plastische incantatie’ dan ‘techniek’ of ‘stijl’!
Het accent dient hier gelegd op ‘autonoom’, omdat daarmee juist de stap verder
op Velasquez, Hals en Rembrandt aangeduid wordt. Deze incantatie kan van daaraf
niet meer als onderdeel van een schilderij beschouwd worden, maar wordt het
schilderij zelf. Door Goya ontdekte de schilderkunst opnieuw de wereld van het
absolute. Deze van ‘de lust voor het oog’ kon vervangen worden.
De hiernavolgende cursieven zijn ontleed aan Malraux' ‘Psychologie de l'Art’.
We kunnen, na Goya, niet verder inschakelen op de 19de eeuw, zonder er rekening
mee te houden:
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Het algemeen kenmerk van al de kunstvormen waarvan de wederopstanding
zich begon af te tekenen, was de gewilde afwezigheid in deze vormen van de
‘finering’, die de Griekse kunst na Phidias en ook de Westeuropese tot in de
19de eeuw kenmerkt.
Vandaar de ontdekking - die Baudelaire zou herhalen in verband met Corot
- ‘qu'une oeuvre faite n'est pas nécessairement finie et une oeuvre finie pas
nécessairement faite’.
Hoewel deze kunstvormen (de Egyptische, Assyrische, Romaanse) zich
evenmin als Corot de ‘finering’ aantrokken, kon men hun weerbarstigheid
daartegenover niet toeschrijven aan gemis aan bedrevenheid of afwerking.
Men besefte zeer goed dat een Egyptisch beeld een kunstwerk was en bijgevolg
dat deze stijl voor de kunstenaar evengoed een uitdrukkingsmiddel was als de
‘finering-stijl’ zelf, waarmee men toen begaan was. Deze problematiek behoorde
evenwel grotendeels tot het domein van de beeldhouwkunst.
De grote, vereenvoudigde zeggingskracht van nieuwe, in het verschiet liggende
mogelijkheden was picturaal onmondig.
Het enige voor de hand liggende, in het domein van de schilderkunst, dat de
indruk wekte van een gelijkaardige zeggingskracht, was de schets.
De eigenlijke schets is een nota, werktekening.
De schetsstijl is doel op zichzelf, is ook expressiemiddel.
Het verwerken van bepaalde schetsen betekende voor kunstenaars als
Delacroix, Constable, Corot, niet het afwerken, maar het omzetten = het
toevoegen van het aan-diepte-gebonden detail, het maken dat de voorgestelde
paarden er méér paard uitzagen (zie bij Delacroix) en de karren méér kar
(Constable).
Kortom: het maken dat een schilderij evenzeer ‘spektakel’ was als
schilderstuk, werd een bewuste fictie, met
ten gerieve van de toeschouwer - een finering, die door de autonome schetsstijl
verworpen werd.
Met Daumier beginnen de grenzen tussen schets en schilderij te vervagen.
De schetsstijl wordt een vorm van picturale vrijheid met dewelke de
alleenheerschappij van het waarneembare getuigenis als voorstellingsmiddel
aan het wankelen gaat.
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Daumier Goya Daumier Goya Daumier Goya Daumier

Francisco-José de Goya: Jeugd, Museum van Rijsel. Cliché Soubry

- Dank zij Daumier met zijn fantastisch tekentalent én de bagage van zijn grote
voorgangers, Rembrandt en Goya, dank zij ook zijn weergaloze techniek van de
lithografie, die hij grondig vernieuwt, wordt de tekening een zelfstandige, volwaardige
kunst, die ook nieuw licht werpt op de mogelijkheden in de schilderkunst.
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Courbet Manet Courbet Manet Courbet Manet
Courbet - Manet
De negentiende eeuw moet wachten op Manet om bewust af te breken met de
primauteit van het voorgestelde, geschilderd object op de gebruikte middelen.
Nochtans vinden wij bij zijn dertien jaar oudere tijdgenoot Courbet reeds de
symptomen van deze breuk. En, hoe eigenaardig het ook schijnt, om deze symptonen
- die uiteraard picturaal te beoordelen zijn - te kunnen ontleden, moeten wij de
gegevens halen uit kunsthistorische en psychologische vaststellingen.
Vooraf echter: welke zijn deze symptomen meer bepaald in het werk van Courbet?
Eerst en vooral de bevrijding van het onderwerp uit een dwangbuis van
vooroordelen: zijn onderwerpen waren, wars van alle conventie, vrij en direct uit
het leven gegrepen. Op dit tijdstip was dat een soort van heiligschennis. Vervolgens
het bewust aanwenden van picturale middelen in functie van bepaalde emoties.
(Vandaar naar direct-picturale expressie is maar een zeer kleine stap!). De solemniteit
van zijn ‘Begrafenis te Ornans’ is voor het grootste deel te wijten aan het opvangen
van de prachtige wit-en-grijze vlekken door een friesvormige achtergrond van
zwarten.
Nu enkele kunsthistorische en psychologische gegevens, waaruit we de verklaring
van deze symptomen kunnen afleiden: Courbet trad naar voren op een - decadent tijdstip, toen enerzijds het naturalisme van Ingres in zijn ziekelijke drang naar
perfectie en tegelijkertijd het romantisme van Delacroix in zijn drang naar bravour,
toonaangevend waren, en toen anderzijds enkele schilders (waaronder Corot) zich
te Barbizon (zie school van B.) bij het bos van Fontaineblau terugtrokken om beter
en rustiger de natuur te kunnen waarnemen. Met andere woorden: op een tijdstip,
dat de overgang van het romantisme naar het impressionisme kon ontkiemen. Courbet
heeft noch de ene soort van zijn tijdgenoten, noch de andere volledig aangekleefd.
Hij is alleen verder gegaan: ‘il a osé traiter sur de grandes toiles, comme il eut fait
des sujets historiques ou allégoriques, des scènes d'une vie humble et campagnarde,
affirmant ainsi nettement sa position en faveur d'une peinture anti-bourgeoise,
anti-conventionnelle, inspirée librement et directement par la vie’ (Skira, ‘La Peinture
Française du XIXe Siècle’).
Voeg daarbij het sociaal realisme van Courbet als mens - om zijn politieke
gedachten ging hij zelfs de ‘bak’ in! - en zijn waarheidszin, die zich ook uitte in zijn
onvervalst penseel en palet, dus ook in het vooropstellen van picturale waarheid, en
we hebben een idee van de grote, agressieve schilder Courbet, die dóór en mét de
verf een soort fysisch contact bewerkstelligd heeft tussen de kunstenaar en de
toeschouwer, die in die periode nog geen benul had van de aanwezigheid in het
schilderij van de verf als verf.
In deze zin is ook zijn betekenis voor de verdere evolutie van de schilderkunst en meer bepaald Manet - te verklaren. We kunnen nu weer het best teruggrijpen naar
een resumeren uit Malraux ‘Le Musée Imaginaire’, waarin de duidelijkstmogelijke
bewoordingen te vinden zijn om deze figuur te situeren, die doorslaggevend is geweest
voor de moderne kunst:
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Vooraleer Manet het portret van Clemenceau kon schilderen zoals hij het gedaan
heeft, moest hij reeds uitgemaakt hebben, dat hij zelf daarin alles wilde zijn en
Clemenceau niets. De ontwikkeling van de schilderkunst, die hem voorafging, was
in essentie deze van de olieverfschilderkunst, voor dewelke de verovering van de
derde dimensie essentieel was geweest en voor dewelke de overeenstemming van
onze zintuigelijke waarnemingen met de plastische voorstelling van deze
waarnemingen vanzelfsprekend was! Maar wàt werd een schilderkunst, die niet meer
nabootste, die niet meer inbeeldde, die niet meer transfigureerde? Letterlijk
schilderkunst!
Het schilderstuk als dusdanig, overheersend op het voorgestelde object en er niet
meer aan ondergeschikt. Zonder voorbedachtheid en slechts in onderdelen van het
schilderij, vooral ook in de schets, was deze overheersing reeds vroeger te ontwaren
bij degenen, die Manet als ‘zijn’ schilders beschouwde: Delacroix, Hals, Goya. leder
maal dat een schilder ‘tekende met het penseel’. Hals met zijn schematische handen,
profeet van de moderne kunst. Rubens met de vele gebroken arabesken van zijn
schetsen. Goya met zijn zuiver-zwart accenten. Magnasco met zijn frenetisch geschrift,
vol uitroepingstekens! Delacroix met zijn penseelvegen als razende zweepslagen.
Allen wilden zij als het ware zichzelf doen te voorschijn komen in hun doeken,
zoals de primitieven, die hun eigen beeltenis, samen met deze van de schenkers, aan
het schilderij toevoegden. De trotse schrijfwijze van hun penseel was een
handtekening. En de schilders, die aldus handtekenden, waren degenen, die de materie
van de verf boven deze van hetgeen ze voorstelden, hadden verkozen. Nochtans
waren geschrift en materie tendienste gebleven van de ‘voorstelling’. In de laatste
Titiaans, bij Tintoretto, staat de penseeltoets ten dienste van een dramatisch lyrisme.
Bij Rembrandt ook, maar innerlijk. En het is niet zonder wroeging, dat Delacroix
zich riskeert aan de ‘klauw’ van Rubens. Goya gaat soms verder dan al de anderen...
Maar Goya, zonder zijn decor en zijn passies, dat IS de moderne kunst!
Deze begon eindelijk pas, wanneer in het toenmalige atelier-bargoens hetgeen
men ‘Ie faire’ noemde, de plaats innam van ‘le rendu’.
Men heeft van Manet gezegd, dat hij geen centimeter huid kon schilderen en dat
zijn ‘Olympia’ in ijzerdraad getekend was: men vergat alleen dat, vooraleer de
Olympia te willen tekenen of huid te schilderen, hij in de eerste plaats doeken wilde
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Cliché Soubry
Edouard Manet: Argenteuil, Museum van Doornik.
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Cliché Soubry
Paul Cézanne: De Kaartspelers, Louvremuseum, Parijs.
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schilderen. De roze peignoir van de Olympia, de blauwe stof van ‘Le Déjeuner sur
l'Herbe’ zijn op de meest evidente wijze KLEURvlekken, waarvan de materie een
picturale materie is en geen uitgebeelde materie.
Het schilderij, waarvan de fond een diepte was geweest, wordt een oppervlakte
en deze oppervlakte wordt niet alleen doel op zichzelf, maar het enige doel.
De verst doorgedreven schetsen van Delacroix waren nog dramatisaties. Hetgeen
Manet onderneemt in sommige doeken is het picturaal maken van de wereld.

Cézanne Seurat Cézanne Seurat Cézanne
Paul Cezanne
Paul Cézanne zal slechts na zijn dood erkend worden als een groot meester. Schier
alle latere stromingen in de schilderkunst zullen zich op hem beroepen, niet het minst
het Cubisme.
Hij vormt het hoogtepunt van de post-impressionistische periode, die het einde
van de 19e eeuw kenmerkt. Het Impressionisme had er zich mede vergenoegd het
licht, de optische schijn der dingen op te vangen; uiteindelijk bleef het dus trouw aan
de werkelijkheid. Van zeer verschillende standpunten uit wordt deze opvatting nu
bestreden. De hevigste anti-impressionistische stroming is het Symbolisme. Maar
daarnaast zijn er enkele alleenstaande grote figuren, die het Impressionisme gebruiken
als uitgangspunt voor een verdere ontwikkeling ervan; zij zullen er het karakter van
wijzigen en de reacties veroorzaken, waaruit de hedendaagse kunst zou groeien. Deze
baanbrekers van de moderne kunst heten Vincent van Gogh, Paul Gauguin, James
Ensor, Edvard Munch, Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne. Laatst genoemde is
ongetwijfeld de voornaamste onder hen.
Inderdaad, een eenvoudig man, een conservatief burger, is de grootste revolutionair
der hedendaagse schilderkunst geworden. Hij was het vage, onbepaalde en vormloze
van het Impressionisme zeer vroeg beu. Hij verweet het vooral te uitsluitend
zintuigelijk te zijn en niets te geven aan de rede, die scheppen wil, die in de mens
zelf een wereld wil bouwen. Zijn reactie was een typisch Franse, typisch zuidelijke
reactie, want zij was ingegeven door de Latijnse behoefte aan orde en evenwicht.
Hij behoudt het impressionistische licht- en kleurgevoel, doch bij hem wordt het
beredeneerd en afgewogen. Om te redden wat het Impressionisme had losgelaten vorm en volume - wil hij eveneens de kleur gebruiken. Hij gaat nog verder: hij streeft
ernaar de werkelijkheid in zijn doeken te herscheppen met zijn geest: evenwicht,
symmetrie, afweging van lijnen en massa, architecturale bouw, dat alles vindt men
in tal van composities van Cézanne, zoals ‘de Baders’ en ‘de Baadsters’. Aldus was
Cézanne een sensualist en een intellectualist tegelijk.
Deze revolutie van Cézanne gebeurde traag en moeizaam en zonder manifesten.
Met hem wordt schilderkunst een zoeken en pogen: ‘Les recherches seules sont
valables’, beweerde hij. Steeds opnieuw herneemt hij onderwerpen zoals de ‘Montagne
Sainte Victoire’, waarbij hij geen lijnen gebruikt maar vormen, die reliëf krijgen
door het naast elkaar plaatsen van kleuren van verschillende intensiteit; aldus is de
diepte niet door lijnenperspectief verkregen, maar door de balancering der
kleurvlakken. ‘De kaartspelers’ is een typisch genrestuk, waarin de echt cezanniaanse
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stijl niet volledig tot uiting komt; het toont ons de Cézanne die vol eerbied is voor
de klassieke meesterwerken: ‘J'ai voulu faire de l'impressionisme quelque chose de
durable, comme I'art des Musées...’

Georges Pierre Seurat
Georges-Pierre Seurat, ‘the silent Post-impressionist’ zoals J. O'Connell Kerr hem
noemde, stierf eenendertig jaar oud en liet als belangrijk werk slechts zeven grote
en een veertigtal kleinere doeken na. Het is maar enkele jaren geleden, ongeveer
sedert de grote retrospectieve te Chicago en New York in 1958, dat de kritiek hem
sterk op het voorplan plaatst.
Hij blijft een nogal paradoxale overgangsfiguur, waarin classicisme en symbolisme,
naast impressionisme en romantiek om de beurt de bovenhand hebben. Dit is het
verrassende bij deze schilder, benevens vanzelfsprekend zijn technische experimenten.
Deze laatste hadden een wetenschappelijke studie van de kleur als uitgangspunt en
brachten hem - Signac, en de Pissarro's zullen zijn navolgers zijn - tot het aanwenden
van stippels om de kleur te breken. Fénéon heette deze stippeltechniek
neoimpressionisme en die naam heeft zij behouden, naast ook de namen ‘pointillisme’
en ‘divisionisme’. Seurat zelf heette het, meer wetenschappelijk nog:
chromo-luminarisme. Men heeft hem, niet gans ten onrechte, willen voorstellen als
een voorloper van de abstracte kunst van de 20e eeuw. Hij is een serene natuur, die
naar de geest met Mondriaan is verwant. Kunst is harmonie voor beiden; Seurat zoekt
deze harmonie langs de wiskunde om. Hij
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komt tot een zekere geometrische stilisatie en vereenvoudiging der vormen, een
richting die door het Cubisme verder zal worden uitgebaat en door Cézanne was
ingezet. Cézanne, Seurat en het Cubisme hebben aldus met elkaar gemeen, dat zij
vrij met de werkelijkheid omspringen om haar ritmisch te ordenen en er de
geometrische grondvormen in te ontdekken.

Van Gogh Matisse Van Gogh Matisse Van Gogh
Vincent Van Gogh
Vincent van Gogh heeft in een even korte schildersloopbaan - amper tien jaar - een
uitgebreider en ongetwijfeld ook veel belangrijker oeuvre dan Seurat verwezenlijkt.
Zijn tragisch leven is genoegzaam bekend. Zijn techniek eveneens. De uitschakeling
van de schaduwen heeft hij met Cézanne gemeen, en ook de stippeltechniek van
Seurat vindt men bij hem gedeeltelijk terug. Maar toch is van Goghs schilderwijze
niet te vergelijken met de rustige, wetenschappelijk overwogen manier van Seurat.
Van Gogh schildert als een bezetene, eerst met korte heftige toetsen, die weldra wilde
chaotische arabesken worden, arabesken die met de tijd vlammensymbolen zullen
gelijken, wanneer alles door de schilder als gegoten zal worden in een gloeiende
mengkroes, waarin bomen en struiken en wolken als veelkleurige lava liggen te
kronkelen. Om tenslotte, in het laatste levensjaar, logger, massiever, spasmatischer
te worden, nu de schilder geobsedeerd is door de gedachte dat ook zijn laatste, hoge
streven op mislukking en ontgoocheling is uitgelopen.
Ook van Gogh schaart zich zelf nog bij de impressionisten; in werkelijkheid is hij
reeds volbloed expressionist, twintig jaar vóór het Expressionisme, met zijn twee
hoofdvertakkingen, de schilderwereld zal veroveren. Waar de impressionisten in
feite nog vast lagen aan de realiteit, hoezeer zij zich ook technisch van de
Renaissanceopvattingen hadden verwijderd, daar heeft van Gogh de knoop
doorgehakt. Hij is overgestapt naar een vorm van kunst, waarin het natuurbeeld wel
herkenbaar blijft, maar gedeformeerd is, ten einde symbool te worden van de emoties
en spanningen, die de kunstenaar wil uitdrukken; is dit niet de bepaling van het
expressionisme? Men heeft de geboorte van van Goghs expressionisme willen zien
in de doeken van St.-Rémy met hun gloeiende cypressen en hun gewrongen olijfbomen;
de waarheid is dat hij altijd expressionist geweest is, sedert zijn sombere Brabantse
periode, waaruit de impressionisten met hun schitterende kleuren hem hebben bevrijd,
toen zij van hem een hartstochtelijk schilder van het licht maakten; heel anders echter
dan zij, want hij zoekt geen analyse van lichteffecten; zijn passie voor het licht houdt
verband met zijn innerlijke bewogenheid, is er de expressie van. Van Gogh heeft de
weg gebaand voor het Fauvisme, deze echt Franse expressionistische richting, die
aan de plastische problematiek de bovenhand geeft boven de persoonlijke emotie en
de kleur boven de passie plaatst. Van Gogh had in hoge mate de zin voor
kleur-expressie: de kleur op zichzelf drukt iets uit voor hem; zijn kleur-bezetenheid
zal door de ‘fauves’ tot een paroxisme gedreven worden. Maar zijn zin voor het
tragische en zijn diep pessimisme was hun vreemd; het zullen de Duitse
expressionisten zijn, die in het spoor van van Gogh en van Edvar Munch, aan het
Expressionisme zijn volle betekenis zullen schenken.
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Henri Matisse
Henri Matisse bekleedt een voorname plaats in de Franse schilderkunst door zijn
verscheidenheid en door zijn krachtige en zeer duidelijk uitgesproken persoonlijkheid,
waardoor hij tot geen enkele kunststroming te herleiden is. In deze reeks ‘Mijlpalen
van de schilderkunst’ heeft hij nochtans een plaats, omdat hij ongetwijfeld de leidende
figuur is geweest van het Fauvisme, deze heftige beweging die omstreeks 1906 een
verbluffende maar kortstondige bloei kende. Veel belangstelling heeft deze beweging
niet voor het mysterie van mensen en dingen, voor metaphysische, sociale of
karakterproblemen. Haar aandacht ligt elders: zij wil de schilderkunst zelf volkomen
van alle conventie bevrijden; vandaar kleurenfelheid, onverschilligheid voor de
werkelijke kleur der dingen. Bij Vlaminck is dit instinctief, maar bij Matisse is het
beredeneerd: Matisse is lucied, bewust, naarstig, ontwikkeld, verstandig, beheerst,
aarzelend zoekend, nieuwsgierig naar wat anderen doen, vervuld met zuiver picturale
problemen, maar men heeft terecht van hem kunnen zeggen dat hij leed aan ‘un
manque d'humanité’. Matisse was een vermetel kolorist, maar ook vorm en lijn heeft
hij willen bevrijden van de werkelijkheid; zijn arabesken zijn berekende vermetelheid.
De traditionele wetten van de perspectief werden verworpen, maar het decoratieve
element wordt in eer gehouden door Matisse. Voortaan is een schilderij geen weergave
meer van een onderwerp, doch iets zuiver picturaals. Voor Matisse bestaat de
schilderkunstige compositie in een decoratief ordenen, waarbij al het
picturaaloverbodige als schadelijk moet verworpen worden. In deze vereenvoudiging
ligt zijn betekenis voor de schilderkundige ontwikkeling. Het fauvisme zelf dat slechts
een toevallige groepering was van individuen, viel even vlug uiteen als dat het was
tot stand gekomen.
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Vincent Van Gogh: De Zouaaf, Verzameling Van Gogh, Amsterdam.
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Picasso Braque Picasso Braque Picasso Braque
Picasso
De mijlpaal, die formeel door Picasso langs de evolutiebaan van de Westeuropese
schilderkunst werd geheid, is zijn bewust durven ontvouwen, over het vlakke schilderij,
van a.h.w. begripsmatig uit de natuur afgeleide tekens. Met de syntetische kracht
van die tekens (die de Franse beeldhouwer Maillol, in verband met Afrikaanse
plastieken, als de samenballing formuleerde van twintig vormen tot één) heeft hij
aan de eigentijdse schilderkunst spiritueel opnieuw aangrijpende zeggingskracht
verleend. Zijn eerste manifest in deze richting is het schilderij geweest met de
liefflodderige titel ‘Les Demoiselles d'Avignon’.
Van meet af aan (in zijn blauwe periode: meevoelend, en in zijn roze: mild
toekijkend) leverde hij het bewijs dat hij niet louter een estetisch, maar volop een
humanitair kunstenaar was, die het particuliere, anecdotische geval uitzuiverend,
dit wist te verruimen tot algemeen geldende evocaties. Met ‘Les Demoiselles’ heeft
hij sarcastisch verbeten de rug toegekeerd aan de traditioneel-illusionistische manier
om de mens in zijn omgeving aan de mens voor te stellen. In 1907 heeft de habiele
Picasso moeizaam gelaboreerd aan dit werk, dat zijn beste vrienden in verwarring
heeft gebracht. In hem bewonderden zij, midden de zegevierende impressionisten en
de oprukkende fauvisten, een briljant classiserend outsider. Picasso zelf durft niet
te beweren dat het schilderij ‘af’ is. Het is inderdaad een onvolgroeid stijlgespleten
werkstuk. Enerzijds roepen de dames, die de rechterkant van het schilderij recht
houden, de herinnering op aan de onlieve Baadsters die Cézanne met dubbend geduld
overeind had gemoduleerd, anderzijds zijn de hoofden van de demoiselles rechts
a.h.w. gehouwen en gekloven zoals de van twintig tot één herleide koppen van
Afrikaanse plastieken. Maar uit dit ongave toonaangevend werk priemt abrupt de
tendens om voortaan anti-illusionistisch, met essentiële tekens, de mens aan te
spreken.
Via de experimenten van het post-Cézanniaans, het analytisch en het synthetisch
cubisme, heeft de onvergelijkelijk vaardige Picasso, die in weerwil van zijn heen en
terugstappen, toch immer zichzelf blijft, te langen laatste in 1935 het klassieke
schilderij van de 20ste eeuw weten te scheppen: de Guernica. De analyserende,
doorborende blik, die uit de natuur die vormen en bewegingen geabstraheerd en tot
eigentijdse signalen had omgedacht, was in staat om met deze signalen zijn afgrijzen
voor wat Guernica overkwam mede te delen, niet als een episodisch smartelijk voorval
in dit vaderlandse dorp, maar om het schilderij zodanig expressief te beladen, dat
het een universele aanklacht is geworden, die universeel kan aangevoeld en begrepen
worden.
In Guernica is Picasso dicterend tegenover de natuur opgetreden en heeft universeel
afleesbare tekens zo magistraal over het vlak ontvouwd dat het, daar vorm en inhoud
elkaar volledig dekken, het eigentijdse klassieke meesterwerk is.

Braque
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Al is het werk van Picasso en Braque, dat in vriendschappelijke competitie gemaakt
werd tijdens de analytisch cubistische periode, vaak niet te onderscheiden, toch zijn
die kunstenaars, noch artistiek, noch spiritueel, tweelingbroeders. Veeleer zijn zij
antipoden en de mijlpaal van Braque wijst een andere richting uit dan van Picasso.
Zo voor Picasso de vorm de geijkte inhoudsmaat betekent voor zijn humanitair
medeleven met de vreugden en angsten van de medemens, dan is de vorm bij Braque
de gedisciplineerde uitkering van zijn ingekeerd beschouwen der dingen. Bij
vergelijking is Braque een lyrisch ingekeerd estheet, terwijl Picasso zelfzeker het
volle gamma der menselijke gevoelens, vanaf het frivole, alover het ironisch mordante,
naar de hevigste dramatiek, vlijmscherp uitschrijft.
De lyriek heeft Braque niet verleid tot wildzang. Evenals Picasso had hij tijdens
zijn leerjaren oog voor Cézanne's moedig structureren van de verschijningsvorm en
groeide uit deze belangstelling het post-Cézanniaans cubisme.
De werken uit die tijd, waardoor hij bij een inzending voor het herfstsalon van
1908 de spotnaam ‘cubisme’ ontlokte, zijn een indirect vertrekpunt voor het cubisme.
Het ontwikkelde zich in open lucht, als perspectivisch geziene landschappen, terwijl
het dogmatisch cubisme, strictu sensu, te vergelijken is aan een gecultiveerde
kamerplant, die eigensoortig en irrationeel, van punt tot punt verspringend, groeit
en vertakt in een onbepaalde imaginaire ruimte. Het post-Cézanniaans cubisme is
overigens het enige waarbij leerstellig kan gesproken worden van stereometrisch
geometriseren der natuurvormen. Dit aanvankelijk geometriseren van de geziene
vormen is een gevolg van het naar de letter toepassen van Cézannes aanbeveling:
‘traiter la nature par le cylindre, le sphère, le cône...’. Bovendien ligt hier de oorzaak
van het misverstand om-
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trent het cubisme, wanneer de traditionelen de niet terzake opwerping maken, dat
het cubisme onhandig teruggrijpt naar het driedimentionaal cubisme, dat reeds als
gradueel leermiddel door Dürer werd aanbevolen. De analysen van het analytisch
cubisme worden best niet wetenschappelijk gerechtvaardigd. Al beweren de cubisten
dat het hun doel is de werkelijkheid vollediger weer te geven dan de traditionele
realisten, dan is het resultaat van hun alzijdig bekijken der dingen niet een duidelijker
beeld van de werkelijkheid. Uit splinters van herinneringsbeelden der werkelijkheid
bouwen zij een kunstmatig nieuw beeld op, dat geen documentaire versie is van de
realiteit. En dit is ook niet hun bedoeling, vermits het gaat om een quasi-geometrische
ordening, met terugdringen van al het toevallige om derwijze een uitkomst te geven
aan het vraagstuk der zelfstandigheid der kunst. Wie een viool wil leren kennen, of
wie de physionomie van François Villard wil leren kennen, raadplege niet de
cubistische versies van Picasso.
Zoals Picasso heeft Braque het cubisme doorgemaakt als een disciplinaire kuur
voor geslotener en eigenwaardiger vormgeving, maar niet als een doel op zichzelf.
De colorist Braque, die opvolgend gevoelig is geweest voor het iriserend
kleurengewemel der impressionisten en voor de klanken der fauvisten, bewaarde
a.h.w. een atavistische neiging naar de decoratieve patronen. Het lag in zijn aard
het trachten te bereiken van een geordend mededelen van zijn coloristische
sensibiliteit ten overstaan van dingen, waaruit hij kleuren kon ontlokken. Als het
ware geometrisch beschermd en meteen bevrijd, door ze te onttrekken aan hun
praktisch ding-zijn, sublimeerde hij deze tot autonome koloristische waarden.
Hij heeft dus uit de eenvoudige dingen (scheppend uit bijna niets) zijn repertorium
van kleuren en vormen gedistilleerd en geabstraheerd.
Met dit repertorium heeft hij de sublieme, waardige en statige stillevens
geschilderd, die, met hun zware, sonore tonen, door Leopold Zahn kernachtig-raak
getypeerd werden als Kamermuziek.
Die voor zich zelf spelende Kamermuziek wijst de richting aan van de volgende
mijlpaal.

Kandinsky Mondriaan Kandinsky Mondriaan
Kandinsky
Kandinsky, vijftien jaar vroeger geboren dan Picasso, en bovendien pas op dertigjarige
leeftijd (na stopzetten van zijn wetenschappelijke carrière) met schilderen begonnen,
is een laat-geroepene. Na assimilatie van impressionisme en fauvisme daagt hij plots
op als een verlicht verkondiger van een nieuw inzicht, dat heeft geleid tot een volgende
mijlpaal in de ontwikkeling der moderne kunst.
Dit inzicht kan samengevat als een bewust afwijzen van de weergave van het
uiterlijke der dingen, om rechtstreekser en subtieler een voorstelling te kunnen
scheppen van de harmonische en de disharmonische spanningen, die de werkelijkheid
doorzingen en doorkruisen. De voorstelling van dingen dreigt immers door niet
terzake geldende associaties inhoudelijk af te leiden en is vormelijk ondienstig door
het suggereren van hun materieel gewicht. De werkelijkheid zal niet meer voorgesteld
worden met tekens, subjectief geabstraheerd uit concrete dingen, maar met concrete
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tekens die ‘eigengesetzlich’ de betovering van een dieper en ruimer ervaren der
werkelijkheid zullen pogen uit te beelden.
Het schilderen wordt een geestelijk spel, waarbij lijnen en kleuren licht noch
ruimte, noch voorwerpen suggereren, maar in zichzelf uitdrukkingskrachten zijn.
In 1898, bij het zien van de ‘Hooischelven’ van Monet, was hij reeds getroffen
door de ‘ondergedokenheid’ van het onderwerp in dit schilderij. Wanneer hij, zoals
hijzelf verhaalde, na een traditionele schildertocht in open lucht, bij valavond
terugkerend in zijn atelier, aangegrepen werd door een onverwachte sommatie van
vormen en kleuren, die veroorzaakt werden door een door hem zelf geschilderd
figuratief stuk dat ondersteboven gekeerd stond, dan wist hij dat hij Van Goghs
voorspelling - het schilderij zal meer muzikaal en minder sculptuur worden - in
vervulling zou doen gaan.
Schilderde Braque intieme, beheerste kamermuziek, nu dirigeerde Kandinsky met
overtuiging explosieve kleurklanken.
De traditionele suprematie van het onderwerp haalde hij neer om de visuele
verbeelding te bevrijden.
Een schilderij werd een door bewogen grafiek in een levend verband gebrachte
groep kleurvlekken, die, zoals de geleidelijk van gedaante veranderende dingen, die
in
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Cliché Soubry
Ruiz y Pablo Picasso: De Vedel, Verzameling Rupf, Berlijn.
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Cliché Stedelijk Museum, Amsterdam
Piet Mondriaan: Place de la Concorde, 1938-1943, Sidney Janis Gallery, New York.
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Braques stillevens niet meer als natuurlijke dingen afzonderlijk de aandacht oproepen,
een samenwerkend spanningsveld vertonen.
Naderhand heeft de denker Kandinsky, die in 1910 (het intussen in alle talen
verspreide boek) ‘Über das Geistige in der Kunst’ schreef en van 1922 tot 1933 een
leerstoel bekleedde aan het gestrenge Bauhaus te Weimar, een tijdlang zichzelf
onderworpen aan een begripsmatige, koel-abstracte discipline. Hij bond a.h.w. de
strijd aan tegen zijn neiging tot romantisch improviseren, door gewild onpersoonlijk
structuren neer te schrijven.
Na 1933 (het Bauhaus werd gesloten) verhuisde hij naar Frankrijk en tot aan zijn
dood, in 1944, schilderde hij er ‘uit innerlijke noodzaak’ met zijn met ‘Geist’ beladen
tekens en kleuren, opnieuw zichtbare muziek.

Mondriaan
Kandinsky kan men noemen de wijsgerige dromer, die aan kleuren en lijnen
vertaalkracht toekent, om, zonder toespeling op gekende dingen, vrije loop te kunnen
geven aan zijn uit ‘innerlijke noodzaak’ ontsproten improvisaties. Mondriaan is
daartegenover de koele estheet, bij wie het niet gaat om het afreageren van zijn
coloristische sensibliteit, maar om aan de eigentijdse gemeenschap, die o.m.
economisch en sociaal tot het functionalisme is gebracht, het esthetisch correlatieve
spiegelbeeld voor te houden.
Zijn kunst is afgeleid van het cubisme en biedt vormen die, tot op de uiterste draad
afgetrokken, in hoogspanning zijn tussen vertikaal en horizontaal. Bekend is zijn
professoraal demonstrerende bomenreeks, waarin men de processus kan volgen van
de realistisch getekende boom tot zijn uiterste abstractie van vertikalen en
horizontalen.
Hij is de puritein van het geometrisch abstracte.
Niet alleen is er lineair de vigoureuse dualiteit tussen recht en gestrekt; niet alleen
is er coloristisch de vrijwillige beperking tot de primaire kleuren (rood, blauw en
geel) met de zgn. niet-kleuren (zwart, wit en grijs); deze zijn bovendien slechts
ongeschakeerd uitgestreken. Er is voornamelijk het onwrikbaar frontaal gehouden
vlak waarop geschilderd wordt.
Het gaat om een ondoorschijnend spanningsveld, dat zijn twee-dimensionaliteit
niet laat schenden door toespelingen op vooruit- of achteruittreden.
Picasso-Braque, figuratief, en Kandinsky, nonfiguratief, hebben eveneens de
traditionele, perspectivische diepteweergave op het tweedimentionele vlak afgewezen,
maar niettemin ervaren wij in hun werk een elkaar overschuiven en verkleuren van
figuren en tekens, op en tussen achter elkaar parallel geplaatste frontale schermen.
Deze tweedimentionele reliëfdiepte valt bij Mondriaan buiten het bestek. Op het
strak gespannen rechthoekige veld grijpen, met de uitgepuurde basismiddelen,
evenwichtsoefeningen plaats die op subtiele wijze zijn esthetische visie moeten
demonstreren van een door koele beheersing verworven stabiel wereldbeeld.
Daartegenover is het wereldbeeld van Kandinsky labiel en is bij vergelijking het
stoffelijke gevoel voor aardse vergankelijkheid bij hem niet gebannen. Er zijn stroken
en vlekken die op- en onderschuiven. Cézannes streven naar klare stabiliteit is bij
Mondriaan ontnuchterende werkelijkheid geworden. Mondriaan plaatste de
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afsluitende punt op de absolute i. Hij legde zoals Rudolf Krämer-Badoni schrijft in
zijn boek, ‘Het wezenlijke in de Kunst’, de naakte wetten der kunst aanschouwelijk
voor, en wanneer de kunst identiek wordt met de theorie, dan komt men op een
moeilijk te handhaven eindpunt. Al beoogde Mondriaan met zijn neo-plasticisme
equivalenten te scheppen van het levend ritme, dan is zijn denaturalisering van de
dingen zodanig dat, buiten zijn vooruitzichten om, zijn stijl gevulgariseerd is tot o.m.
inspiratiebron voor decoratieve patronen op damesstoffen.
Het onbekende blijft het wezenlijke van de kunst. De punt op de i kunnen plaatsen
is nuttig bij problemen van practisch functionele aard, maar de mens met het onrustig
hart herkent zich beter in de kunst met een x.
De koele geometrie van Mondriaan wordt dan ook opgevolgd o.m. door de
dichterlijke geometrie van Poliakoff, terwijl Paul Klee, minder op zoek naar absolute
abstracte tekens dan naar een absolute nieuwe figuratie, frisse betoverende beelden
schept, die vragen bekeken te worden met een onschuldig oog. De nieuwe figuratie,
die komt na het abstracte, is in menig geval een vorm van reactie. Tachisme is bv.
geen abstracte kunst, evenmin als de door telescoop of microscoop geïnspireerde
werken, die echte of simili-vergrotingen of verkleiningen zijn van natuurgegevens.
De mijlpaal van Mondriaan is a.h.w. een eindpaal. De vitale kunstenaar acht zich
later niet gebonden aan het doctrinair tweedimentionele en hij durft zijn nieuwe
figuraties driedimentionaal ‘assembleren’ met reële dingen. Zij overschrijden de
eindpaal en lonken naar de tekeningen in de ruimte, die Picasso zeer vroeg heeft
gemaakt. Zij voelen o.m. ook dat na het mislukte futuristische experiment, zij nu met
meer kans tot slagen het kinetische element kunnen invoeren, als een adequate uiting
van de innerlijke noodzaak in deze niet stabiele tijd.

Vlaanderen. Jaargang 15

149

poëtisch bericht
Aan de trap
Mijn zoon roept aan de trap beneden.
Ik kom! Maar ik denk ik wacht nog even
om een tweede keer jouw stemmetje
van ongeduld te horen beven.
Het huis ruist van zijn spelen.
Als een kat de muis, tergt hij het leven.
Mijn vrouw zegt ja of neen en kijkt
wanhopig door zijn vragen om zich heen.
De dagen geuren als vruchten in schalen.
Groen en rijp gooit hij slordig dooreen.
Mijn vrouw noch ik durven te gewagen
van de worm in het vruchtenvlees.
De witte dood lacht door de ramen.
Mijn zoon stoeit in zijn blonde vlees;
hij is dapper als in oude sagen
maar klaagt soms om ongekend zeer.
Dan zwijgen mijn vrouw en ik samen
en maken de stilte beangstigend diep.
Wordt hij honderd of twintig jaren?
Wij worden moe van een vreemd verdriet.
Mijn zoon roept aan de trap beneden.
Zijn stem klinkt wrevelig en oud.
Hij is koppig op post gebleven
terwijl ik mezelf tot een vers heb gebouwd.
Jozef Deleu

Vader
Dat ik van u slechts een vergeelde foto heb
het doet me pijn
Ik hoor de mensen van mij zeggen
dat ik op u gelijk:
van woorden kort maar laaiend als een vuur
maar zij verhelen mij
dat ik uw vuisten mis in elk beslissend uur
Van u komt in mijn hart dit bitter zeegeweld
Van u de koene blik die naar de verten staart
Het vreemde hunkerlied van uw harmonika
hangt als een meeuwenvlerk over mijn stormenvaart
Ik zou wel huilen nu
moest ik niet weten
dat ook uw mannenhart zijn tranen heeft verkropt
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Ik mag toch niet vergeten
dat in uw rechte stap
nooit laffe deinzen sloop.
Dat ik van u slechts een vergeelde foto heb
het doet me pijn
En tussen klip en vloed zo gruwelijk eenzaam ben...
Kan ik een zeeman zijn?
Jo Deensen

Voorbij is de nacht
Je zegt me dat de zon niet bestaat
maar enkel de nacht
- een nachtelijke haat en de duistre duisternis
dringt door de poriën van je vlees
je roept maar ik hoor je niet
want je stem weent en is hees.
Ik zeg je dat de bloemen bloeien
en in Sevilla danst men op straat
waarom denk je dan steeds
dat de wereld vol is van haat
Ik weet wat het is: Jong te zijn
een bloem die in de morgennevel opengaat
wij zijn de vrienden die hulpeloos blijven
maar daar is God, die alles verstaat.
Erik Marijsse

Voor hans
als een stille, schuwgeworden vogel
strijk ik hongerig neer op je handen
en voed mij met het brood van je liefde
met de kou verborgen tussen mijn vleugels
daal ik in je ogen
en warm mij aan het vuur van je hartstocht
zo warm omvangen door de mantel van geluk
wens ik hier altijd te blijven
een nest te bouwen in je hart
en zwanger van liefde
baar ik een kind in je ziel
dan, ver voorbij een aardse horizon
stijgt klaterend, goudrood gebroken
in duizend glinsterende splinters
een nieuwe zon
Marie-José Schneider

Soms
Soms - maar het gaat vlug over droom ik: hier ben ik eerder nog geweest
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(niet zo alleen, zo eenzaam en verweesd)
en ik glimlach, maar dan breekt de tover
en sta ik, met opgetrokken schouders, in de regen
te wachten op de vroege, overvolle tram:
ik moet er zijn om klokslag halfnegen
en tot bij zessen zit ik weerom klem.
Dries Janssen
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Verlaten huis
samengedrongen stoelen
leunen voorover
een lindeboom
gunt wat schaduw
aan zijn voet
maar niemand komt
en vindt rust
in deze verloren omgeving
een drankhuis
of gewoon een huis
slaapt er in de zon
de ramen
als ogen van een dode
de deur een zwijgende mond
en de weinigen die er
binnentreden
kennen de stilte en de leegte
van de dood
Michel Lucas

Misschien
van klei wij dwingen rode
vogels (een zacht vermaak aan
deze handen) en warm wij
strelen ze vol adem
(lijsters meeuwen waterspreeuwen
putters en klauwieren
een nonnetje een vuurgoudhaantje)
misschien zal eens
één enkel meesje tot ons keren
verzengd van zang en branden
zullen wij van morgenlicht
misschien ook niet
misschien (en dit misschien is
overstelpend) heb ik vergeefse
handen misschien is alles
uitgeroeid
Frans Depeuter

Eenzaam
op de vluchtheuvel
wachten dagelijks
vreemd en onverschillig
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juffrouw met hoge rok
pastoor met tijdschrift
vrouw met niets
de tram stopt
voor hun bepaaldheden
en slaat met hun raadsels
als een geel schurftige hond
op hol
op de vluchtheuvel
liggen de pokken
der eenzaamheid
Etienne Peirsman

Op zoek
Wij stofetende dieren
cirkelend
van het werk
naar het nest
van het nest
naar het werk
ontbolsteren terloops
de achtste noten
onder de wielen
rijdend over stof
van één dag
en vinden de sporen niet meer
van de vorige dag.
Fernand Lambrecht

Eenmansvlucht
Gevlucht voorbij speren van regen, ik
die schaduw hing aan stille bomen,
die richels gaf aan uren sterren,
met neergehurkte adem luister ik
naar het breekbaar spreken van de takken,
mijn mond schrikkend in een vuist. Ik die
met mijn handen groene ruggen streel
van krekelstemmen, die vlugger stuifmeel
overbreng dan om het even welke
nachtvlinder, onder het asbest van
de maan snijd ik de adems van de
takken tot stilten, vluchtend in de slaap.
Thierry Deleu

Lentegebed
Eentonig luidt de klok de zondagsmis,
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moe om de grijze, zonneloze dingen,
die 't licht ontberen, zoals ik u mis,
mijn God, en met mijn hart om U blijf kringen.
De lente keert dit jaar maar niet terug.
De warme wonnezonne blijft verdoken,
en rillend van de koude sluit weer vlug
de bloem haar kelk, zodra hij is ontloken.
De botten boren bang door 't oude hout,
alsof 't nieuw leven niet is welgekomen,
en 't wintren alles voort gevangen houdt,
en wurgt de vlucht der eerste, schuchtere dromen.
Slechts Gij hebt ons nog nooit bedrogen, Heer,
en wacht altijd met overvloed van weelden,
die elke nood, die ieder leed of zeer
goddelijk-mild steeds aan Uw Volheid heelden.
Jaak Van den lepe
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[ontmoetingen en op korte golf]
[Redactie: de stukjes ‘ontmoetingen’ en ‘op korte golf’ staan in het origineel steeds
naast elkaar, maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

ontmoetingen
Dubbele bekroning voor Rose Gronon

In een korte tijdsspanne viel de schrijfster Rose Gronon een dubbele bekroning te
beurt: voor haar luisterspel ‘Het Veer te Corvey’ mocht zij de Literaire Prijs 1965
der Vlaamse Provinciën ontvangen en voor de roman ‘De Ramkoning’ werd haar de
Literaire Prijs 1965 voor het Scheppend Proza der Provincie Antwerpen toegekend.
Rose Gronon (pseud. voor Marthe Bellefroid) is geen jong auteur - Antwerpen
mocht haar reeds in 1901 in zijn geboorteregisters optekenen - en toch ligt haar
debuut in onze letteren niet zo veraf. Na enkele novellen en een roman (‘Le Livre
d'Arndt’, 1950) in het Frans te hebben gepubliceerd, ging ze dra, onder impuls van
Filip de Pillecijn, in het Nederlands schrijven en in 1954 verschijnt ‘Orso’, een
historische roman uit het 14e-eeuwse Italië, door de kritiek meteen geprezen als een
imposant debuut. Vanaf dat ogenblik zal zij ons omzeggens jaarlijks opnieuw
verrassen met nieuw merkwaardig werk. De Boekengilde ‘De Clauwaert’ te Leuven
publiceerde inderdaad als in een grote waaier haar novellen ‘De late Oogst’ (1954),
‘De groene Dijk’ (1955), ‘Het Huis aan de St.-Aldegondiskaai’ (1958), ‘De Man die
Miguel heette’ (1965), ‘De Roodbaard’ (1965) en haar romans ‘Orso’ (1954),
‘Sarabande’ (1957), ‘Gyldenlove Saga’ (1958, Ndl. bewerking van ‘Le Livre
d'Arndt’), ‘Ik zal leven’ (1959), ‘De Ramkoning’ (1962), ‘De Ballade van Doña
Maria de Alava’ (1963). Ondertussen plaatst ‘De Vlaamse Linie’ een aantal korte
verhalen van haar hand en vindt haar vruchtbare inspiratie ook haar weg langs radio
en T.V. met de luisterspelen ‘Het Huis met de Maskers’ (1960), ‘Het Veer te Corvey’
(1961) en de ‘De Spiegel’ (1965) en de T.V.-evokaties ‘De moord op Karel de Goede’
(1965) en ‘Het vierde Huwelijk van Jakoba van Beieren’ (1965). Daarnaast schrijft
ze ook een mooie reeks kinderverhalen ‘Goudenregen’, uitgegeven bij
‘Wolters-Leuven als schoolleesboekjes.
Dit reeds omvangrijk oeuvre put zijn inspiratie schier volledig uit de geschiedenis.
Rose Gronon getuigt van zichzelf dat het historische verleden steeds een uitzonderlijk
sterke aantrekkingskracht op haar heeft uitgeoefend. En voor wie haar een bezoek
brengt in het zo gastvrije woonhuis in het hartje van Antwerpen, ervaart niet enkel
dat zij een Sinjoor is, die zielsveel houdt van haar geboortestad en het rijke verleden
ervan grondig kent, maar tevens hoe zij hem soms urenlang kan meevoeren in haar
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verhaal doorheen de verre historische streken die zij jaarlijks doorzwerft. Geschiedenis
betekent voor de schrijfster evenwel geen tabel met geordende data en feiten, maar
een springlevende aanwezigheid waarin zij mensen ontmoet die haar aanspreken en
wier zielen zij peilen moet naar het geheimzinnige leven dat er soms diep verdoken
in trilt en getuigt van pijn en verlangen. Zij wil in haar werken niet een bepaald
tijdskader rekonstrueren met de daarin thuishorende personages, maar haar kontakt
met het verleden groeit telkens weer tot een levende ontmoeting met ‘eeuwige’
mensen, waarin dan het tijdsgebondene wordt getranscendeerd tot een hogere
symboliek voor haar eigen subjektieve geladenheid. De ongetwijfeld romantische
aspekten van haar oeuvre kunnen niet louter worden gekarakteriseerd als de typische
evasiebehoefte van een romantische ziel. De Gestaltung in een historisch kader vormt
een kwasi natuurlijke projektie van eigen existentiële ervaringen waarvan de al te
persoon-

op korte golf
Wij herinneren er even aan, dat de rubriek ‘Op korte Golf’ alle kunstactiviteiten
omvat van onze leden. Vanzelfsprekend is het ons, zonder de hulp van de kunstenaars,
onmogelijk volledig te zijn. Daarom verzoeken wij alle belangstellenden hun berichten
te willen overmaken aan ons Redactiesecretariaat, Pontonstraat, 12, Oostende.
Voor diegenen, die een bepaalde naam snel willen terugvinden: ‘Op korte Golf’
wordt alfabetisch opgemaakt.
De namen van nieuwe leden - andermaal een enorme lijst! - dient U voortaan te
zoeken onder onze rubriek ‘Verbondsberichten’.
Kunstschilder Marcel Ameel uit Zottegem (atelier: Vestenstraat, 5) bericht ons nog,
dat hij einde vorig jaar exposeerde in de zaal van de Katholieke Kring, Markt, te
Zottegem. Lic. R. Portier opende de tentoonstelling.
Peter Andersen regisseerde in het ‘Zwevegems Jeugdtheater’, en dit op een zeer
merkwaardige wijze, ‘De Vrek’ van Molière. Opvoeringen gingen door op 27 maart
en 16 april. Op 3 april voerde het Zwevegems Theater voornoemd stuk op in
A.W.T.-verband.
Op 25 april ging te Ieper de A.B.N.-avond door. Naast de traditionele wedstrijd,
trad André Demedts als spreker van de avond op. Ontspanning was er met het
programma ‘Vijgen na Pasen’, een zoveelste produktie van en met Peter Andersen.
Kunstschilder Robert Arens exposeert van 11 tot 25 april in Galerij ‘Uutvercoren’
te Ronse.
Kunstschilder Alfons Blomme exposeerde gedurende de maand maart in de bovenzaal
van het stadhuis te Roeselare.
Roger Bonduel exposeerde beeldhouwwerken in het Schuttershof te Deurle, in de
groepsexpositie ‘Varia 66’.
Ons redactielid Willy Bosschem ontwierp in het Oostendse Kursaal de decoratie voor
het befaamde bal van de dode rat, dat in het teken stond van Spanje.
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Fernand Boudens exposeerde decor- en kostuumontwerpen evenals decoratieve
panelen in het Huidevettershuis te Brugge, zulks op initiatief van het Provinciaal
comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving.
Een roman van Bertien Buyl verschijnt weldra in Franse vertaling te Parijs.
Nini Bulterys behaalde de tweede prijs in de internationale wedstrijd Koningin
Elisabeth voor compositie. Zij werd op 2 februari
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op korte golf
gehuldigd in het Lemmensinstituut te Mechelen, waar zij lerares is. Daags voordien
had minister De Clerck haar ontvangen om haar een luxeuitgave aan te bieden wegens
deze hoge onderscheiding.
Livia Canestraro (atelier: Zandstraat, 63b, Snellegem), stelde van 1 tot 13 april
beeldhouwwerk, schilderijen en tekeningen ten toon in het Concertgebouw te Brugge.
Inleider was ons redactielid Gaby Gyselen.
Het ‘Vlaams Vokaal Trio’, bestaande uit Laurent Carpentier, Paul Claes en Leo
Loomens o.l.v. Achiel van Beveren, gaf de jongste maanden meerdere concerten o.m.
te Mechelen in het Cultureel Centrum.
Interior Design, Hoefijzerlaan, 68, Brugge, heeft bij de opening van zijn bijhuis te
Knokke-het-Zoute (St.-Jamesgal. Kustlaan) de jonge kunstschilder Raymond Casier
de gelegenheid geboden om enkele van zijn werken in de nieuwe show-room te
exposeren, zulks tot einde april.
De Roeselaarse kunstschilderes M. Claerhout-Delforge behaalde met haar
bloemstukken veel bijval in de Kortrijkse stadsschouwburg, waar zij gedurende de
maand februari exposeerde.
De Leuvense kunstschilder en leraar Jan Cobbaert stelde gouachen en
potloodtekeningen ten toon in de galerij Margaretha de Boevé te Assenede, zulks
tijdens de maand februari. ‘Vlaanderen’ biedt hem zijn christelijke deelneming aan,
naar aanleiding van het afsterven van zijn echtgenote, einde maart.
De Eeklose schilder Romain Coemelck exposeerde tot 27 februari in de galerij Beatrijs
van zijn woonplaats.
Kunstschilder Geroen Debruycker organiseerde eind februari-begin maart een
groepssalon in ‘Pro Arte Christiana’, Prosperdreef, 9, te Vaalbeek.
Van 16 tot 28 februari stelde Dees De Bruyne uit Markegem tekeningen ten toon in
Galerij Oranje te Gent.
Mr. Alain de Caluwe uit Brugge werd op 23 december jl. het grootlint in de orde van
't Manneke uit de Mane overhandigd. Deze plechtigheid had plaats in aanwezigheid
van de Raad van Beheer van ‘'t Manneke’, o.l.v. Willem Denys.
Het Brugs Koperensemble, o.l.v. Emiel Decloedt, concerteerde op 21 maart voor de
B.R.T.; het betrof een fabrieksconcert, uitgevoerd te Waregem.
Uit de reeks voorstellingen van Niño de Flandes vermelden wij deze te Turnhout op
18 februari en te Sint-Niklaas op 12 februari, met ‘Arte Flamenco’.
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ontmoetingen
lijke subjektieve dimenties worden opgelost in ontmoetingen met ‘lotgenoten’ in het
verleden.
Het levensaanvoelen van Rose Gronon is daarbij doortrokken met een scherp besef
van een voortdurende tweespalt in de menselijke ziel en steeds opnieuw duikt het
thema op van de droom die tevergeefs wordt nagejaagd omdat hij toch vervluchtigt
naarmate hij meer tot de werkelijkheid nadert, maar niettemin de mens dwingend in
zijn ban houdt. Haar hoofdfiguren bevinden zich in een nooit aflatende tweestrijd en
de sympathie van de schrijfster gaat daarbij naar de geslagenen en de getekenden,
de miskenden en de eenzamen die bedroefd verlangen naar bevrediging en goedheid.
Opvallend daarenboven is de bijna matriarchale toon en atmosfeer in vele van
haar werken: de vrouwenfiguren reiken boven hun mannelijke tegenspelers uit door
présence, psychische geladenheid en karaktertekening en vormen de eigenlijke
motoriek van het verhaal. In dit verband moet ook een eigenaardig soort
driehoeksgeval worden vermeld, dat veelvuldig in haar geschriften opduikt. Een man
of een vrouw worden in hun liefde voor een keuze gesteld, waarbij de twee
spanningspolen broeders of zusters zijn: v.b. Orso, De late Oogst, Het Huis aan de
St.-Aldegondiskaai, Sarabande, Ik zal leven, Het Veer te Corvey...
Ook in de zopas bekroonde werken vinden we enkele van de hierboven vermelde
themata uit Gronons werk terug.
‘Het Veer te Corvey’ verhaalt de geschiedenis van twee huiswaarts kerende
huursoldaten, een jonge smid op bedevaart met zijn zwangere vrouw en een groep
rondreizende acteurs en speelt zich af ten tijde van ‘de grote Hertog van het Westen’.
Allen moeten op een mistige winteravond in het hospitium van de abdij te Corvey
overnachten alvorens 's morgens met de veerboot over de Weser te worden gezet.
Deze nacht wordt het uur der waarheid voor de oprechtheid en de morele kracht van
de voornaamste personages. Door de rondzwervende geest der gestenigde heks Naomi
wordt in de soldaten en de smid de doem van hun vroegere begeerte weer opgewekt,
want elk ervaart in de bedrieglijke verschijningen van Naomi het voorwerp van zijn
vroegere liefdespassie en is te zwak om te weerstaan: ‘Ze hoorden allen een andere
stem: een oud verlangen dat wakker werd’. Talke, de jonge soldaat verloochent zijn
verloofde voor het schijnbeeld van Fenella, een meid die hij te Praag bezeten heeft
en hij wordt gedood door Sybert, die in zijn verblinding voor het beeld van Marianna,
de begeerde vrouw van zijn broer, zijn krijgsmakker doodt en alzo een tweede maal
voor deze vrouw een moord pleegt, terwijl Tjerk, de smid, ontmaskerd wordt in zijn
ontrouw door zijn heroplaaiende hartstocht voor Sieste, zijn schoonzuster.
Als een sombere ballade stuwt het gehele spel onverbiddelijk voort naar zijn
donkere en mysterieuze ontknoping.
‘De Ramkoning’ is veel grootser van opzet en machtiger van toon. Zich inspirerend
op het standpunt van de Britse historicus en romancier Robert Graves, betreffende
een matriarchaal bestel in de vroegste Griekse stadsstaten, poogt Rose Gronon een
originele psychologische verklaring te geven voor Klutaimnestra's wrede wraak op
Agamemnoon bij diens terugkeer uit Troje. Vanuit het fatale uur der afrekening
(keuze?) wordt het verhaal opgebouwd op het dubbele stramien van grepen in het
verleden en dialoog-in-het-heden. Het gefingeerde beeld der klassieke traditie groeit
over de eeuwen heen uit tot de geschiedenis van een eerzuchtige vrouw die zich, na
een leven van vernederingen, vastklampt aan haar ‘recht op geluk’. Na Agamemnoons
vertrek heeft zij trots het aloude matriarchaat opnieuw ingevoerd en reeds zes minnaars
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zijn als ramkoningen op midzomer ritueel gedood, na één jaar troon en bed met
Klutaimnestra te hebben gedeeld. Maar Aigist, de laatste ramkoning, vermocht in
haar hart een glimp van donkere liefdegloed te wekken en ontketende meteen in haar
ziel de chaos van liefde en haat. Zo groeit het noodlotsverhaal naar zijn verschrikkelijk
einde: Agamemnoon wordt vermoord maar ook Mykenes koningin zal ten onder
gaan. De schrijfster is erin geslaagd het Homerische relaas te verwijden zodat de
geschiedenis van Klutaimnestra in zekere zin wordt het verhaal van dé vrouw die
opstaat en revanche wil voor haar jarenlange miskenning en vernedering.
De rijke sonore taal van Rose Gronon met haar plastische rijkdom evokeert op
aangrijpende wijze de geweldige gevoelens van liefde en haat die dit onverbiddelijke
verhaal schragen, maar nergens wordt deze vormelijke rijkdom tot een sluier voor
het harde bestaansbewustzijn dat de schrijfster in dit werk reveleert. Deze dubbele
bekroning van Rose Gronon stemt ons gelukkig omdat zij de erkenning is van een
authentiek kunstenaarschap.
Iic. Joris Vlasselaers
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René Verbeeck
prijs van de scriptores catholici 1965

Wanneer de ‘Scriptores Catholici’ de dichtbundel ‘De zomer staat hoog en rijp’ van
René Verbeeck (Uitg. Heideland, Hasselt) bekroonden met de literaire prijs voor het
jaar 1965 dan werd - wellicht voor de eerste maal in ons land - van katholieke zijde
een dichter gelauwerd die de zinnelijke liefde bezingt, het in elkaar verzinken van
man en vrouw.
Maar indien ooit een dichter van de eros voor zulke bekroning in aanmerking
kwam, dan was het stellig René Verbeeck. Want, bij deze dichter is de zinnelijke
liefde nooit sensueel, wel tellurisch, nooit verzengend, wel gepuurd in haar eigen
gloed. Daarom kan hij zo hooggestemd, zo paradijselijk, zo adamisch de eros
sublimeren:
Wij zijn meer dan het ogenblik,
wij zijn het eerste en laatste paar,
wie zijt gij? wie ben ik?
eeuwen van liefde stromen samen
in de kruik van het lichaam.

Reeds in de periode tussen de twee oorlogen, toen René Verbeeck zijn gedichten
publiceerde in ‘Tijdstroom’ en ‘Vormen’, was in zijn poëzie de expressionistische
schreeuw verinnigd tot een hooggestemd bezingen van de grote motieven van leven
en poëzie. Het was een confrontatie van de dichter met de aarde, het leven, de eros,
de dood. Dezelfde motieven die in zijn vroegere verzamelbundel ‘Heilig Leven’
aanwezig waren, vinden wij thans terug, maar nu verhevigd en meer doorleefd, want
nu staat de (levens-) zomer hoog en rijp, de kleuren worden dieper, ze gloeien heviger
en er komt een vermoeden van naderende herfstgeuren en -kleuren. De verhouding
‘van eros tot requiem’ is hem nooit ontgaan, maar zij wordt met de jaren intensiever
beleefd.
Waarom die zachte droefheid, die onrust,
in het beminnen van man en vrouw.
----omdat ons geen halt is geboden
op de stroomversnelling van de tijd,
omdat er geen omweg is
tussen het nu en de dood,
maar vooral - en daar is geen heul voor te vinden omdat wij worden doorschoten
van het verlangen naar eeuwigheid
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in het intens beleven van het ogenblik.

Doch dit maakt de dichter niet jachtig, niet onzeker, al leidt het hem ook weer niet
tot zelfbedrog.
Ik wil het niet verzwijgen,
maar wegzingen kan ik het niet.

Hij poogt zich zelfs met het onontkoombare te verzoenen en zich erover te bezinnen:
Wat kruidt de honig zo krachtig
dat hij ons geheel doorgeurt?

op korte golf
Het Normakoor bracht op 9 maart een concert voor de B.R.T., o.l.v. Antoon Defoort.
Georgette de Groote-Tanghe exposeerde tot 16 april glazuur in de galerij Espace,
Kunstberg, 18, Brussel.
Kunstschilder Dick De Grijse uit Kortrijk stelde, vanaf 18 febr., ten toon in ‘La
Jamaique’, Oosthelling Kursaal, te Oostende.
Zopas verscheen, in de reeks ‘Noorderlicht’ van de uitgeverij Desclée De Brouwer,
de novelle van Jozef Deleu: ‘De purperen jasmijn’, (prijs: 60 fr.)
Op 25 februari sprak Karel de Lille te Ieper voor de Heemkring ‘Iepers Kwartier’
over ‘bibliografische schets van de Westvlaamse almanak in het algemeen’, en op
24 maart, voor Davidsfonds Hooglede, over ‘Het Manneke uit de Mane en andere
Westvlaamse humorbuitelingen’. Karel de Lille bereidt thans een historisch werk
voor over de dichtersfamilie Jan Francies De Zutter - Rosalie Van Overbeke; op 28
oogst a.s. gaat trouwens, onder zijn impuls, een bijeenkomst door van de
afstammelingen van de betrokken dichtersfamilie.
André Demedts' vierde priesterroman ‘Alleen door vuur’ verscheen onlangs bij
Desclée-De Brouwer, Brugge (206 blz., 120 fr.), evenals ‘De dag voor gisteren’
(reeks ‘Open Kaart’ van dezelfde uitgeverij). Over laatstgenoemd werk werd de
auteur op 4 april geïnterviewd in ‘Vergeet niet te lezen’ (Vlaamse T.V.).
Van 2 tot 15 april stelde kunstschilder Juul Demeulemeester zijn werken ten toon in
de St. Ann Galerij, Kustlaan, 80, Knokke-Zoute.
Op 25 februari sprak Lucien Dendooven, op uitnodiging van de Heemkundige Kring,
in de Schepenzaal van het Blankenbergse Stadhuis, over ‘Geschiedenis en
Herinneringen uit de Zwinstreek’.
Kunstschilder André Deroo uit Kuurne stelde van 2 tot 11 april ten toon in de
kunstgalerij Britannique te Ieper. Inleider was dichter-romancier Willy Spillebeen.
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Reynaud Deroo, de Brugse pianovirtuoos, trad op 24 maart op in het Concert-gebouw,
samen met het Gruuthuse-Kamerorkest o.l.v. Victor Muylaert, dat er zijn tweede
concert gaf.
Dr. Luc Devliegher en Dr. Jos Desmet hielden de zaterdagcursussen van de
Gidsenbond ‘'t Keerske’ te Brugge.
De Antwerpse schilder Hubert de Vries exposeerde begin februari in de Zoutkeet,
Puurse baan, te Hingene.
Op 3 april bracht Bert de Wildeman voor de B.R.T. een radio-evocatie met zijn teater
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Antigone, over ‘El Greco. De meteoor van Toledo’.
Kunstschilder Georges d'Heedene exposeerde tot 18 maart in de galerij Vyncke-Van
Eyck, Nederkouter, Gent.
De Camerata, de concertvereniging van het Roeselaarse muziekconservatorium, o.l.v.
Kamiel D'Hooghe, bracht in februari ‘De geschiedenis van de soldaat’ van Strawinski
ten gehore in de zaal ‘Licht en ruimte’. Op 5 maart hield het een laureatenconcert
met 300 uitvoerders.
Kunstschilder Anto Diez stelde van 18 maart tot 8 april zijn werken ten toon in
Kunstgalerij ‘Forum’, Vlaanderenstraat, 7, te Oostende. De vernissage ging door in
aanwezigheid van Gaby Gyselen en Jan Felix.
Hoogleraar en letterkundige A. Dumon werd door de B.R.T. voorgesteld op 6 februari.
Raf Dusauchoit hield een reeks cursussen voor toeristische gidsen, in verband met
hun beroepsactiviteiten te Brugge.
Van 4 tot 17 maart hield kunstschilder Leo Dutoy uit Deurne een tentoonstelling in
de Kunstkamer, Wolstraat, 43, Antwerpen. Dit werk heeft meestal het boommotief
als uitgangspunt.
Kunstschilder Etienne Elias, die vereerd werd met de prijs van de Jonge Belgische
Schilderkunst 1965, exposeerde van 26 februari tot 14 maart in galerij Forum te
Oostende.
Onze juridische adviseur Mr. Jan Felix werd ridder in de Kroonorde, wegens zijn
tienjarig mandaat als rechtskundig bijzitter bij de Werkrechtersraad.
Kunstschilder Kallist Fimmers der abdij van Tongerlo exposeerde van 18 maart tot
4 april in de galerij Laterna, Grote Markt, Herentals.
Kunstschilder Jan Flameng uit Turnhout stelt zijn werken ten toon (individuele
exposities) in het Belgisches Haus te Keulen, van 15 tot 30 april, en in het Torenhuis
te Turnhout, van 21 tot 30 mei. Dit jaar werd aan hem en zijn werk een uitgebreide
publicatie gewijd in ‘Schilders van nu’.
‘De andere planeet’, een nieuwe gedichtenbundel van Fernand Florizoone, kwam
onlangs van de pers. Prijs: 60 fr., pcr. 5184.46 t.n.v. de auteur, Guldenvlieslaan, 40,
Koksijde.
Kunstschilder Cyr Frimout uit Aalter exposeerde, in de eerste helft van april, in de
Korrekelder te Brugge.
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Einde maart verscheen ‘Ne Pereant 1965’, een levensschets van de achtentwintig
priesters uit het Bisdom Brugge, die in 1965 gestorven zijn. Jozef Geldhof fungeerde
als

ontmoetingen
proef erin de kwintessens van het leven
en, waarom niet? ook de dood van de bloemen.
wees niet bang,
er is gezondheid in de doodsgedachte.

Maar het is de dichter die deze confrontatie beleeft en het is dus voor hem het
‘gesproken leven’. En voor René Verbeeck is het de dichter die, na een langdurig
zwijgen, zijn dichterschap opnieuw beleeft, dieper dan ooit tevoren. Daarom jubelt
hij het uit:
er is nog olie in de lamp der taal
het donker kan mij niet verdringen
uit de beelden waar ik in woon.
ik blijf op mijn post. ik blijf zingen.

Laat hij op zijn post blijven, laat hij verder zingen. Wie met zoveel aristocratische
zwier het instrument van de taal bespeelt en wie zo doorleefd en doorvoeld over de
grote levensmysteries van liefde en dood kan zingen, mag niet versagen. Zijn poëzie
is een boodschap.
Karel Vertommen

Nini Bulterys
laureate Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth

Het is met bijzondere vreugde dat wij in deze aflevering, naast de talrijke bekroonden
op literair en plastisch vlak, eveneens een gelauwerde uit de wereld van de muziek
mogen voorstellen, namelijk Nini Bulterys, die onlangs, in de Internationale
Muziekwedstrijd voor compositie Koningin Elisabeth, een tweede prijs behaalde
met haar ‘Symfonie’ voor groot orkest.
De laureate werd te Temse geboren op 20 november 1929, behaalde reeds talrijke
successen als pianiste, maar bouwt nu haar loopbaan uit in de richting van de
compositie en het muziekonderwijs. Als leerlinge van de bekende pianiste Yvonne
Van Den Berghe, behaalde zij aan het Belgisch Muziekcollege te Antwerpen de
diploma's hogere en volmakingsgraad met grote onderscheiding. Op 23-jarige leeftijd
vatte zij haar studies aan aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te
Antwerpen en bekwam er eerste prijzen van Notenleer en Harmonie, eveneens met
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grote onderscheiding en gelukwensen van de jury. Op aanraden van Victor Legley
ging zij studeren aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel, waar zij
leerlinge was van Jean Louël voor contrapunt en van Jean Absil voor fuga; andermaal
behaalde zij eerste prijzen, respectievelijk in 1957 en 1959. Begin 1959 begon zij,
onder de bezielende leiding van Jean Louël, die overtuigd was van haar groot talent,
orkestratie en instrumentatie te studeren. Haar eerste compositie bereikte in 1959 de
eindfinale van de ‘Prijs van Rome’. Het was een cantate voor soli, koor en groot
orkest, nl. ‘De Terugkeer van de Krijgsgevangene’, op tekst van Marcel Coole. Nini
Bulterys werd insgelijks aanvaard voor het volgen van een vervolmakingscursus aan
de Muziekkapel van Koningin Elisabeth, waar zij haar compositiestudie voortzette
en behaalde er in 1962 het einddiploma ‘Gegradueerde van de Muziekkapel van
Koningin Elisabeth’ voor compositie. Resultaten lieten niet op zich wachten: in 1963
behaalde zij in de wedstrijd ‘Grote Prijs van Rome’ voor compositie een prijs voor
haar cantate
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‘Orion’, op tekst van Bert Decorte. Verscheidene van haar werken werden uitgevoerd
door de B.R.T., de Middagconcerten van Brussel en Antwerpen en de Koninklijke
Muziekconservatoria van Brussel en Antwerpen, o.m. ‘Symfonische Beweging’ voor
groot orkest, ‘Sonate voor twee violen en piano’, de liederencyclus ‘De Yadefluit’,
op teksten van Gaston Burssens, een ‘Concerto voor klavier en orkest’ en ‘A
capellakoren’ op oud-Nederlandse teksten.
In 1962 vertegenwoordigde zij ons land als afgevaardigde op het Festival van
Hedendaagse Muziek ‘Automne de Varsovie’ te Warschau. Vermelden wij nog, dat
zij verbonden is aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen,
waar zij notenleer doceert, aan het Lemmensinstituut te Mechelen, voor contrapunt
en volksliedbegeleiding, aan de Muziekacademie te Vilvoorde, voor harmonie, aan
de Muziekschool te Hamme, voor harmonie en notenleer.
Wij wensen Nini Bulterys van harte geluk met haar jongste - belangrijke onderscheiding en hopen vast, dat zij een rijke toekomst moge tegemoetgaan in de
wereld van de muziek.

Etienne Elias
Prijs jonge Belgische Schilderkunst 1965

Toen de uitslag van de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 1965 bekendgemaakt
werd, verheugde het ons als ‘laureaten’ twee namen van Vlamingen aan te treffen.
Eén van deze twee is Etienne Elias (ps. van Etienne Michiels) uit Oostende. Hij werd
bekroond voor de totaliteit van zijn inzending, zij dan vijf schilderwerken.
Elias studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. onder
leiding van Geo Bontinck, directeur, voor wie Elias een grote bewondering koestert;
trouwens, onder de mededingers, die een vermelding bekwamen in de ‘Prijs’, treffen
wij niet minder dan zeven leerlingen van Bontinck aan. Dit pleit beslist voor het peil
van het onderwijs.
Voor een nog jonge schilder (o 23 april 1936) heeft Elias reeds enorm veel
tentoongesteld, o.m. in Parijs, Madrid, Rome, Basel, Düsseldorf en, zeer onlangs,
Zürich; binnenlands vermelden we Gent, Antwerpen, Tielt, Diksmuide, Luik, Namen,
Verviers en vanzelfsprekend ook Oostende.
Als men hem vraagt, of hij een bepaalde stroming volgt in zijn werk, dan antwoordt
hij resoluut, dat het hem te doen is een weg te banen in en naar een ‘nieuwe figuratie’.
In die zin voelt hij zich geestesverwant met Roger Raveel, Hugo Claus (als schilder
dan), Yvan Theys en Raoul Dekeyser, met wie hij veel kontakten heeft en wier
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vriendschap hij zeer op prijs stelt. Nochtans benadrukt hij dat hij evenzeer streeft
naar een authentiek-Vlaamse kunst; indien hij popelementen verwerkt in zijn doeken,
dan willen deze geen afbreuk doen aan dit streven, zij zijn uitsluitend bedoeld als
een integratie in het werk van eigentijdse elementen. Vermelden wij nog dat de jonge
schilder ook leraar is aan de Academie voor Schone Kunsten te Oostende.
Wij kregen de indruk dat Elias zeer hard werkt - ‘Ik schilder elke dag’, bekende
hij - en dat de bekroning met deze voorname prijs hem niet naar het hoofd is gestegen.
Beide factoren pleiten in zijn voordeel en kunnen waarborgen zijn voor een grote
artistieke toekomst, die wij hem van harte toewensen.
(Atelier: Koninginnelaan 61, Oostende).
Julien Van Remoortere

op korte golf
samensteller. Het werk telt 120 blz. en 6 blz. foto's en kan verkregen worden mits
storting van 90 fr. op p.c.r. 29.63.75 t.n.v. de samensteller, Noordzandstraat, 63,
Brugge.
Een historische evocatie van Fred Germonprez over ‘Kaper Jan’ werd op 5 februari
vertolkt voor zender West-Vlaanderen, door teater Antigone o.l.v. Bert de Wildeman.
Kunstschilder Jan Govaerts uit Oostende stelde van 28 februari tot 19 maart ‘25
Gezichten van de Zee’ ten toon in de galerij Innodecor, Groentemarkt, 11, te Oostende.
Van 9 tot 22 april exposeerde Rigobert Haeck schilderijen en beeldhouwwerken in
galerij ‘Zwalmlandia’ te Sint-Maria-Latem.
Van 14 tot 26 februari stelde, in de Aula der Gentse Rijksuniversiteit, Karl Heeremans
ten toon. Hij behaalde reeds als akwarellist de Prijs voor Schilderkunst van Namen
in 1964 alsook in 1965 een Eerste Speciale vermelding in de Wit-en-Zwart-Prijs der
Rotary en een bronzen medaille in de Nationale Wedstrijd voor landschapschilderkunst
te Villers La Ville.
Van de hand van de jonge Limburgse dichter Erich Heidbuchel verscheen een eerste
dichtbundel ‘Stand-In’ in de serie ‘Noorderlicht’ van Desclée de Brouwer.
Van 12 tot 23 februari stelde kunstschilder Joris Houwen ten toon in galerie Breckpot,
Huidevettersstraat, 55, Antwerpen; van 18 februari tot 2 maart exposeerde hij in
‘Racines’, Ravensteinstraat, 34, Brussel.
Kunstschilder Renaat Ivens uit Itegem is sedert een jaar begaan met individuele
exposities o.a. te Gent. In de eerste helft van februari exposeerde hij te Antwerpen
in de Kunstkamer, Wolstraat, 43.
Uit de dichtbundel ‘Frygisch tussendoor’ van Achiel Janssens werd te Schellebelle
in de Open Kring voorgedragen door Amedée Suenaert.
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Kunstschilder Juul Keppens stelt ten toon in zijn atelier, Konkelgoedstraat, 29, te
Lebbeke, van 9 april tot 2 mei. Alle dagen vrij toegankelijk tot 20 uur.
Van 19 februari tot 3 maart exposeerde hij in Studio Jan van Eyck, Kalandenberg,
7, Gent. Voordien stelde hij ten toon tot 7 februari in de Belfortzaal te Aalst.
Kunstschilder Constant Lambrecht exposeerde van 18 februari tot 3 maart in Galerij
Kaleidoscoop te Gent.
De Hasseltse schilder Jac. Leduc stelde van 27 februari tot 11 maart zijn werken ten
toon in de Sint-Baafsgalerij te Gent. Begin maart exposeerde hij in het
Architectenhuis, Allardstraat, 21, te Brussel. (Atelier: Oude Kuringenbaan, 115,
Hasselt).
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Kunstschilder Edgar Locks uit Varsenare exposeerde van 5 tot 17 maart in het
Stedelijk Concertgebouw, Sint-Jacobsstraat, te Brugge.
Kunstschilder Antoon Luyckx uit Deurne exposeerde tot 28 februari in de UV-building,
Meirbrug, 1, te Antwerpen.
Het Belgisch Kamerorkest gaf o.l.v. Georges Maes een fabrieksconcert te Zwevegem,
dat uitgezonden werd door zender West-Vlaanderen op 14 maart.
In een regie van Oswald Maes bracht het Arenatoneel Richten uit Ieper ‘De Strop’
van P. Hamilton in hotel Britannique. Dezelfde regisseur leidde einde maart de
Diksmuidse toneelgilde ‘Scerpdeure onder 't helich Cruus’ voor de opvoering van
‘Glazen speelgoed’ van Tennessee Williams.
De Gentse conservatoriumleraar en pianovirtuoos Abel Matthijs werd benoemd tot
directeur van de Muziekacademie te Kortrijk. Hartelijk gefeliciteerd!
Kunstschilder Luc Meersman stelde van 20 februari tot 6 maart zijn werken ten toon
in de galerij Vansteenkiste, Ieperstraat, 63, te Poperinge. (Atelier: Doornstraat, 252,
te Temse).
Kunstschilder Roger Meurisse uit Kortrijk exposeert van 28 mei tot 10 juni in het
‘Oud-Stadhuis’ te Blankenberge. Tijdens de maand maart stelde hij een tiental werken
ten toon in de zaal B.M.G.E. te Kortrijk.
Kunstfotograaf Jean Mil uit Oostende exposeerde van 21 maart tot 9 april in
‘Innodecor’, Groentemarkt, 11, Oostende, onder de titel ‘De fotocreatie in functie
van de wooncultuur’.
Kunstschilder Frans Minnaert exposeerde van 19 maart tot 7 april in Studio Kyndt
te Westkerke. De inleiding werd verzorgd door Raoul Depuydt en Hans Mannes,
cellist, stond in voor een muzikaal intermezzo. Gedurende de eerste helft van april
brengt Frans Minnaert een nieuwe tentoonstelling in Galerij Nova te Mechelen
(Atelier: Stationstraat, Landegem).
Van 12 tot 27 februari stelde Hubert Minnebo aluchromieën ten toon in galerij Carlos
Demeester, Delaerestraat, 15, Roeselare. Hij exposeerde eveneens te Vilvoorde in
de feestzaal van het stadhuis, van 15 tot 23 februari.
Op 24 maart werd in het Brugse Concertgebouw een concert gegeven door het
Gruuthuse-Kamerorkest, o.l.v. Victor Muylaert. Solist was Renaud Deroo en er
werden werken uitgevoerd van Sammartini, Grieg, Haydn, J.S. Bach, Liszt en Chopin.
Kunstschilder Roger Noël exposeert van 3 tot 24 april in Kunstsalon Beatrijs te Eeklo.
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Berthe Art-beurs aan Pol Spilliaert

Pol Spilliaert: ‘Aan Victor Servranckx’, messing, 50 × 50 × 35 cm.

Het is niet de eerste keer dat dit tijdschrift een ontmoeting wijdt aan Pol Spilliaert.
Reeds meerdere malen heeft deze uit Oostduinkerke afkomstige en te St.-Andries
als leraar plastische kunsten gevestigde beeldhouwer in nationale prijskampen
onderscheidingen ontvangen. Na zijn studies in Sint-Lucas te Gent en Ter Kameren
te Brussel behaalde hij in 1959 op 23-jarige leeftijd de Godecharleprijs voor
beeldhouwkunst met de werken ‘Adrienne’ en ‘Kleine Meermin’. In 1962 bekomt
hij vanwege de Berthe Art-stichting een eerste maal een premie voor een reis naar
het buitenland, samen met Vincent Halflants en Felix Roulin. In 1963 is het een
speciale melding in de ‘Jeune Sculpture’ van de Lust-stichting. Tenslotte verovert
hij in 1965 opnieuw een premie, de eerste deze maal, vanwege de Berthe Art-stichting.
Voor deze laatste prijskamp stuurde hij drie werken in. Vooreerst ‘Aan Victor
Servranckx’, een ontwerp voor gietijzer of geelkoper, in witte gips, hoogte 50 cm;
het is een spel van ronde vormen; het werd reeds gegoten in messing. Het tweede
heet ‘Quand la mer se retire’: een moeizaam ontstaan werk, dat als een produkt van
de zee is en het door de terugtrekkende wateren geribde zeezand als voetstuk zou
moeten hebben; het werk is in gepolijste blauwe arduin uitgevoerd en wordt door
Spilliaert ook nog poëtisch genoemd: een ‘Mijmering twintigduizend mijlen van
Damascus’. Het laatste was een werk dat verband houdt met de vroeger bekroonde
‘Adrienne’ en er als een tweede versie van is; hij gaf het daarom de naam ‘Het meisje
van Adrienne’ en voerde het ook uit in gepolijste blauwe steen.
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Wij zegden het reeds: Spilliaert werkt moeizaam. Per jaar komen maar vijf of zes
beeldhouwwerken klaar. Hij werkt zo mogelijk in open lucht en kiest als uitgangspunt
een of andere boeiende vorm, waarvoor hem soms ergens een kei inspireert; deze
wordt dan gewijzigd en aangevuld naargelang hij het voelt en naargelang het vanzelf
organisch groeit; in laatste instantie wordt een definitieve estetische opsmuk aan het
geheel gegeven. De vormen komen echter zeer langzaam tot stand en het polijsten
kost weken en weken sekure arbeid, waarbij zijn vrouw hem met oneindig geduld
ter zijde staat; wie was het die beweerde dat beeldhouwen 99% transpiratie en 1%
inspiratie is?
Maar deze jarenlange inspanningen zijn zeer lonend gebleken. Ten bewijze zijn
bekroningen en de vele uitnodingen die hij ontving voor diverse
openluchttentoonstellingen als Harelbeke, Middelheim, Anderlecht,
Bachte-Maria-Leerne, Lisse (Keukenhof, NI.) e.a. Ten bewijze ook de algemene lof,
die hij van de kritiek mocht ontvangen, o.m. vanwege Hans Redecher en J. Sosset,
die van hem schreef: ‘Ces pierres dures et massives, taillées en rythmes vivants, bien
formulés dans la texture du matériau, nous font part d'une morphologie naturiste
inspirée par les métamorphoses synthétiques, auxquelles Arp et Moore ont donné
l'impulsion de départ.’
Pol Spilliaert zal nog vele mooie werken tot stand brengen!

Frans Slangen
Limburgse Prijs Plastische Kunsten 1965

Het Prov. Bestuur van Limburg schrijft jaarlijks een prijs van 15.000 fr. uit voor
Schone Kunsten; om de beurt wordt hij toegekend aan de Beeldende Kunsten, de
Literatuur en de Muziek. Vorig jaar kwamen de Beeldende Kunsten aan bod. Gevraagd
was: een uitgevoerd glasraam van 40 × 60 cm., bestemd voor de noordoostzijde van
een living en abstract of figuratief, naar eigen keus van de kunstenaar.
De Jury was samengesteld uit de heren Deloore (St.-Lucas, Gent), Hendrickx en
Macken (Hoger Instituut, Antwerpen). Zij toonde zich uiterst tevreden over het
gehalte van de inzendingen, dat het steeds stijgend peil van de Limburgse
kunstactiviteiten bewijst. Daarom vroeg zij, behalve de prijs, ook drie
onderscheidingen te kunnen toekennen, die gingen naar de glazeniers Roger Daniels
(Hasselt), Jos Knapen (Borgloon) en Hugo Duchateau (St.-Truiden), allen leraar of
oud-leerling van het Prov. Inst. voor Ambachtel. Kunsten en Architectuur, waaraan
de opbloei van de plastische kunsten in Limburg grotendeels moet toegeschreven
worden. De prijs zelf ging naar Frans Slangen uit Maaseik, omdat, naar het oordeel
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van de jury, in zijn glasraam de gradatie van de verschillende kleurentinten op subtiele
wijze werd verwezenlijkt en het glasraam zich in eender welk kader aanpast. Wij
hadden het werk, dat enigszins willekeurig door de artiest ‘Faber’ betiteld werd, hier
willen reproduceren, maar het kan in zwart-wit onmogelijk tot zijn recht komen. Het
is een abstract experiment op antiek glas, dat een rode laag op blauw vertoont, die
afgeëtst werd om allerlei schakeringen van violet en roos te bekomen; bovendien
werden zilver en geel aangewend, hoofdzakelijk voor de centrale kring, waarbinnen
en waarrond de verschillende doffere tinten op lyrische wijze zijn verspreid. Het
geheel is poëtisch en decoratief tegelijk.
De jonge kunstenaar (o Maaseik, 28/7/1941) is eveneens oudleerling van het Prov.

op korte golf
Kunstschilderes Paule Nolens uit Hasselt stelde van 12 tot 23 maart ten toon in de
zaal Breckpot, Huidevettersstraat, 55, te Antwerpen.
Kunstschilder Marcel Notebaert exposeerde van 3 tot 17 april in de galerij
Vansteenkiste te Poperinge, Ieperstraat, 33. De openingsrede werd door Gaby Gyselen
uitgesproken.
Andries Poppe liet een essay verschijnen over de Oostenrijkse romancier ‘Odon von
Horvath’ bij Desclée de Brouwer. Zijn luisterspel ‘Als een grote dooie vis’ werd ten
gehore gebracht in het derde programma van zender Brussel op 20 februari.
In de jongste maanden verschenen van letterkundige Maurice Roelants een
dichtbundel ‘Vuur en dauw’ (Desclée de Brouwer, Brugge) evenals een bundel
dokumenten ‘Roman van het tijdschrift Forum of Les Liaisons dangereuses’ (Nijgh
en van Ditmar, 's-Gravenhage).
Uit de concertenreeks van Herman Roelstraete in de laatste maanden lichten wij zijn
orgelrecital voor het Davidsfonds in St.-Medardus te Wervik.
Op 3 april verzorgde de Scola Cantorum ‘Cantemus Domino’ uit Izegem de H.
Mis over zender Brussel. Een nieuwe Voksmis van Roelstraete werd te dezer
gelegenheid gecreëerd. Dirigent was Robert Depicker, aan het orgel de componist.
Placied Rosseel uit Dendermonde stelt in de loop van april zijn schilderwerken ten
toon in het restaurant ‘De Pluim’ te Overmeire-Donk.
Van 25 februari tot 14 maart ging in de permanente tentoonstellingszaal van de
kunstateliers Slabbinck, Hoefijzerlaan, 46, Brugge, een tentoonstelling door van
handgeborduurde wandtapijten; de meeste werden ontworpen door Dirk Slabbinck.
De Oostendse linograveur André Sorel stelt van 2 tot 25 april ten toon in studio
Jacobs, Zeedijk, 148, te Knokke-Zoute. Hij exposeert eveneens van 14 tot 21 mei te
Houthulst.
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In de reeks ‘Gedachten en Gedichten’ van de uitgeverij Desclée De Brouwer verscheen
onlangs de derde verzenbundel van Willy Spillebeen: ‘Groei-Pijn’. Deze bundel bevat
64 gedichten, waaronder het te Wemmel in 1964 bekroonde drieluik ‘De Oude Mens’,
en telt 88 blz. De omslag werd ontworpen door André Deroo. Gesigneerde exemplaren
zijn aan 100 fr. te bekomen bij de auteur, Sluizenkaai, 47, Menen (p.c.r. nr. 5868.69).
Vermelden wij nog dat Willy Spillebeen in de maand februari enkele poëtische
avondmijmeringen bracht voor B.R.T. West-Vlaanderen.
Kunstschilder Johan Spilliaert exposeerde van 4 tot 17 maart in Galerij Kaleidoscoop
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te Gent. Deze tentoonstelling werd ingeleid door dr. J. Janssens.
De kunstschilderes Francine Urbin-Choffray exposeerde tot 28 februari in de galerij
Tamara Pfeiffer, Charleroisteenweg, te Brussel.
De geschiedkundige Lucien Van Acker sprak op 27 februari over ‘Familiekunde’
voor de heemkundige kring ‘Sint-Guthage’ te Lissewege.
De retrospectieve August Vande Casteele, van 6 tot 20 maart, werd ingeleid door
kunstcriticus Frans De Vleeschauwer.
Prof. Piet vanden Broeck begeleidde aan het orgel het St.-Romboutskoor van
Mechelen bij de uitvoering van de ‘Missa de Angelis’ van Jef van Hoof op 20 februari
en bracht meerdere orgelcomposities van deze musicus ten gehore in de
metropolitaankerk van St.-Rombouts. De leiding berustte bij Mgr. J. Vyverman.
Marc Vanden Bussche exposeerde tot 21 februari in het Cooremetershuys, Graslei,
15, Gent.
Kunstschilder-cartoonist Roland Vandenbussche uit Schoten-Antwerpen behaalde
in januari jl. de eerste prijs voor de ‘Grauwe Humor’, vóór Ray Gillis uit Mechelen,
in de 1ste Tweejaarlijkse Prijzen van de Vlaamse Humor, uitgeschreven door V.T.B.
- V.A.B.
Kunstschilder Lucien Vanden Driessche uit Anderlecht exposeert van 2 april tot 5
mei in de galerij Celbeton te Dendermonde, Gentse steenweg, 192.
Beeldhouwer Koos van der Kaay exposeerde van 29 januari tot 14 februari in studio
Callebert, Ooststraat, 33, Roeselare.
Uit het programma van Antoon Vander Plaetse citeren wij de passieavonden in de
Sint-Janskerk te Kortrijk en in de Sint-Janskerk en op de Conterdam te Oostende.
Kunstschilder André Vandevoorde exposeerde van 6 tot 20 februari in de Blankaart
te Woumen.
De ‘van Maerlantgesellen’ van Izegem voerden op 6 maart het stuk van Staf Knop
op ‘De vrucht van het huwelijk’ in de regie van Bert Vandoorne. Op 13 maart bracht,
onder dezelfde regisseur, ‘Kunst na Arbeid’ van Moorslede ‘De nacht van 16 januari’
ten tonele.
Adhémar Vandroemme uit Ieper exposeerde van 1 tot 31 maart schilderijen en
smeedwerk in Galerij Oranje, Nederkouter, 115, te Gent.
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Regisseur Remi van Duyn bracht o.a. volgende stukken ten tonele: ‘Gelukkige dagen’
(Kunst en Eendracht, 13 maart, Waregem), ‘Het Eindexamen’ (Aloude Hoofd-

ontmoetingen
Instituut, waar hij Prof. Roger Daniels als leraar had. In zijn kinderjaren had hij zich
zowel door de muziek als door de plastische kunsten aangetrokken gevoeld; praktische
redenen vooral deden hem deze laatste verkiezen. Hij blijft overigens de muziek
beoefenen en zijn plastisch werk vertoont een sterk muzikale inslag. Wederom waren
het praktische redenen die hem tot de glazenierskunst brachten, hoewel de
schilderkunst hem eigenlijk meer aantrok. Thans heeft hij op het gebied van de
glazenierskunst reeds heel wat gepresteerd. Wij vernoemen: de Werken van
Barmhartigheid (Kapel, Ziekenhuis, Maaseik), een groot raam over drie verdiepingen
(Hal, Prov. Gezondheidscentrum, Hasselt), een glas- en betonconstructie (Kapel
Kruisheren, Maaseik), brandvensters voor doopkapel (Kerk, Neerpelt) en tal van
werken voor particulieren o.m. te Hamont en te Mechelen. ‘Vlaanderen’ biedt aan
de beloftevolle kunstenaar, die Frans Slangen is, zijn oprechte gelukwensen aan voor
de bekroning die hem te beurt viel; zij moge de inzet zijn van een schitterende
loopbaan. (Atelier: Prinsenhoflaan, 31, Maaseik).
Dr. Albert Smeets

Fred Germonprez
‘Kortrijkse figuren’

Fred Germonprez bundelde 42 artikelen over evenveel figuren, die in Kortrijk hun
naam hebben gegeven aan een straat, een laan of een plein. De bundel, die 150
bladzijden telt en fraai werd uitgegeven, voorzien van talrijke illustraties, is een
boeiende kroniek geworden over de grote sociale, politieke en kulturele voormannen,
die in het Kortrijkse een belangrijke rol hebben gespeeld.
Deze ‘Kortrijkse Figuren’ worden zodanig voorgesteld dat ze - met eerbiediging
van de historische realiteit - allereerst mensen zijn gebleven die hebben gelééfd, een
taak hebben vervuld en invloed hebben uitgeoefend op hun omgeving. Het is Fred
Germonprez - zoals trouwens ook in zijn louter scheppend werk - in de eerste plaats
te doen om de levende mens in zijn verhouding tot de evenmens, om de sociale
achtergrond die zo vaak bepalend is voor zijn geluk of zijn tegenspoed.
Sedert 1876 verscheen voor wat Kortrijk betreft - met uitzondering van een eerder
louter folkloristisch en weinig waardevol boekje - geen enkel werk meer dat de
plaatselijke geschiedenis als onderwerp had. Hoe vulgarizerend dit werk ook is
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opgevat, het belet niet dat het een schat van nieuwe of vaak nog weinig bekende
gegevens bevat. Zo bievoorbeeld over Gezelle.
Fred Germonprez heeft veel gebruik gemaakt van de plaatselijke ‘Gazette van
Kortrijk’ die zéér veel nog onbekend gebleven feitjes bevat over de ‘goede’ mens
die Gezelle was. In het 24 decembernummer 1899 van de ‘Gazette van Kortrijk’
staat te lezen: ‘Eens vernam een vrouw, dat in de winter Gezelle geen baai had. Ze
schonk hem ene maar hij moest beloven zich te komen tonen met de baai aan. Hij
sneed de mouwen af en schonk de baai zonder mouwen aan een oud man. Toen ging
hij naar de weldoenster, stroopte de mouwen op en toonde de baaimouwen. De vrouw
was tevreden en zei: Nu is het wel voor mij! Voor mij ook, antwoordde Gezelle en
hij ging weg.’
De preken van Guido Gezelle worden door de gewone mensen als ‘bijoutjes’
geprezen. Hij wordt ‘goed voor de gaande man’ genoemd. Dus helemaal geen (vervolg
onderaan volgende kolom)
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Een nieuwe lente en een nieuw... record
Toen wij in ons vorig nummer lieten vermoeden dat in de huidige aflevering een lijst
van nieuwe leden zou verschijnen, die wellicht evenlang zou worden als deze uit ons
Gezellenummer, hebben wij nooit durven dromen dat onze vooruitzichten uiterst
pessimistisch getint waren. Het is dan ook met heel bijzondere vreugde, dat wij nu
niet minder dan 140 nieuwe leden kunnen verwelkomen in ons Verbond, dat
onbetwistbaar de machtigste en grootste kunstenaarsvereniging van ons land is. De
letters na de plaatsnamen, duiden op de kunsttak, waarin de leden actief zijn: L =
literatuur, P = plastische kunsten, M = muziek, D = dramatische kunsten.
Vermelden wij nog dat het hier leden betreft, die aanvaard werden in de zittingen
dd. 20 februari en 19 maart van onze Raad van Beheer.

Antwerpen
Antoon Aerts (ps. Lindekruis), Deurne (L); Stan Baele, Antwerpen (P); Paul Baert,
Turnhout (P); Jaak Beckers, Rijmenam (L); Armand Belien, Vorst (Kempen) (M);
Frans Bellemans, Schoten (P); Ivo Ceulemans, Antwerpen 2 (M); Leo Claessens,
Schoten (P); Peter Cabus, Mechelen (M); R. Carlé, Borgerhout (P); F. Cornet,
Antwerpen (P); Cyriel Debrouwer, Berchem-Antwerpen (P); Frans Dens,
Deurne-Antwerpen (P); Lode De Roey, Berchem-Antwerpen (P); Jo Devos-De Bruyn,
Antwerpen (P); drs. Xavier De Win, Antwerpen (L); Anne-Marie De Wispelaere,
Antwerpen (L); Leo Dutoy, Deurne-Antwerpen (P); Kallist Fimmers, Tongerlo (P);
Jan Flameng, Turnhout (P); J. Gestels, Wilrijk (P); Bert Haldermans, Olmen (M);
Paul Hardy, Berchem-Antwerpen (L); Axel Hauman, Niel (P); J. Heerman-Verdick,
Turnhout (L); Pierre Hendrix, Wilrijk (P); Louise Huybrechts, Boechout (P); Maria
Fr. Huygh (ps. Irina Van Goeree), Wilrijk (L); René Ivens, Itegem (P); Johan Janssens,
Kapellen (P); Gaby Landuyt, Schoten-Antwerpen (P); Jean-Marie Legrand, Schoten
(P); Antoon Luyckx, Deurne-Zuid; Jos. Meulepas, Duffel (P); Etienne Nys,
Zwijndrecht (L); A. Jaak en Tony Paredis, Antwerpen (P); Maria Renard-De
Leebeeck, Brasschaat (L); Victor Renty, Merksem (P); René Smits, Kontich (P);
Etienne Steel, Antwerpen (P); Wim Tuyls, Bonheiden (P); Victor Van Berckelaer,
Borgerhout (P); Roland Vandebussche, Schoten (P); Piet Van den Broeck, Mechelen
(M); Arthur Van der Linden, Wilrijk-Elsdonk (P); Corneel L.P. Van Gorp, Arendonk
(P); Dirk Vansina, Gooreind/Wuustwezel (L); Marcel Veldeman, Putte/Kapellen;
H. Verheyen, Lier (P); Cyriel Verleyen, Mechelen (L); Leoivoren-toren intellektueel, die van uit de hoogte neerkijkt op het dagelijkse leven.
De ‘Kortrijkse Figuren’ worden door een eerlijk, openhartig en vrijmoedig man
voorgesteld. Men merkt dat al meteen wanneer men Germonprez' stuk leest over
Jozef Coole (1878-1940), de socialistische voorman uit het Kortrijkse en de vader
van de bekende dichter Marcel Coole, thans direkteur van B.R.T.-Brussel. Te Kortrijk,
schrijft Germonprez, vergeet men Jozef Coole niet en onze oudere arbeiders, van
welke gezindheid ook, spreken nog met ontroering en eerbied over deze vechter van
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het eerste uur, die hun grote aanvoerder en leider is geweest. Het is een boeiende en
tot grote verrassingen leidende bezigheid dit pretentieloze boek van naderbij te
bekijken met het oog op de betekenis van Kortrijk als sociaal, kultureel en politiek
centrum. Het valt op hoeveel persoonlijkheden van betekenis in Kortrijk geboren of
gewoond hebben. Men treft in Germonprez' Kortrijkse Figuren - en hij beperkt zich
nog alleen tot die figuren die van de magistraat een straat naar-hun-naam-genoemd
hebben gekregen - namen als Gezelle, Conscience, Snellaert, Palfijn, Saverys, Deken
De Gryse, Jozef Coole, Alfred de Taeye en zovele anderen. Het zijn allemaal figuren
die deze stad - die hoewel zij niet de naam draagt van vechtstad, toch altijd biezonder
bedrijvig is geweest - hebben gemaakt tot wat zij nu is: een nijverig centrum met in
zich nog een schat van mogelijkheden.
Met zijn ‘Kortrijkse Figuren’ heeft Fred Germonprez een werk geleverd dat vaak
zal worden geraadpleegd en op die manier onmisbaar is voor al wie belangstelling
heeft voor het moeilijke groeiproces van onze gemeenschap. Hoewel plaatselijk zeer
gebonden, biedt dit werk toch een vrij algemeen inzicht in toestanden en
gebeurtenissen.
‘Kortrijkse Figuren’ werd uitgegeven door het ‘Comité voor Initiatief’, Stadhuis
te Kortrijk en kost 50 fr.
Jozef Deleu

op korte golf
camere van der Rethorycker vanden Heylichen Gheest, Brugge, 28 maart), ‘De twaalf
gezworenen’ (Sint-Jozefsinstituut, Kortrijk) en ‘De Derde Dag’ (Volksveredeling,
Roeselare, 20 maart).
Kunstschilder Paul Van Gysegem exposeerde begin april in de Europabank,
Groentemarkt, Gent.
Drs. Claude Vanhoucke leidde op 3 april de tentoonstelling Roger De Brock in, die
doorging in ‘Het Molenhuis’ te Bachte-Maria-Leerne.
Kunstschilder Louis Van Lint exposeerde van 12 maart tot 3 april in het Brangwyn
Museum, Dijver, te Brugge. De inleiding werd verzorgd door onze medewerker
Marcel Duchateau.
Kunstschilder Leo Van Paemel exposeerde van 19 tot 28 februari in het Stedelijk
Concertgebouw te Brugge. Deze tentoonstelling stond onder de auspiciën van het
C.V.K.V. De inleiding werd uitgesproken door Paul Vanderschaeghe.
Tijdens de opening werden de dichtbundels ‘Oogappeltjes’ van Paul
Vanderschaeghe en ‘Het huis versneeuwt’ van Hervé J. Casier aan het publiek
voorgesteld. Rita Lommée droeg voor uit deze werken.
Kunstschilder Wim Van Pelt stelde akwarellen, olieverfschilderijen en tekeningen
ten toon in de Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout, dit gedurende de tweede helft
van februari.
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Op 19 maart zond de B.R.T. West-Vlaanderen het hoorspel ‘Petite-Fleur’ uit. Het
werd geschreven door Julien Van Remoortere en opgevoerd door Teater Antigone
uit Kortrijk. o.l.v. Bert Dewildeman. Op 13 april programeerde zender Antwerpen
zijn luisterspel ‘Mijnheer Boomslag heeft hoofdpijn’. Van dezelfde auteur verscheen
onlangs, bij de Boekengilde De Clauwaert, de novelle ‘De Vuist’, die geprimeerd
werd in de jongste Provinciale Novellenwedstrijd van de Provincie West-Vlaanderen.
Vermelden wij nog dat deze schrijver onlangs, met zijn verhaal ‘De Grotstroom’, de
derde prijs behaalde in de wedstrijd voor toeristische verhalen, uitgeschreven door
de B.R.T. (De Postiljon) en het Commissariaat-generaal voor Toerisme.
Op 28 maart had te Sint-Andries in regie van Roger Dewilde, de creatie plaats van
‘Berthe’, een in 1963 door de provincie West-Vlaanderen geprimeerd toneelstuk,
geschreven door Guido Van Zeir. Het spel, dat 3 bedrijven telt, werd opgevoerd door
de toneelkring De Valk. Albert Setola ontwierp het decor.
Onder leiding van Dirk Varendonck trad het Westvlaams Orkest op o.m. in een
fabrieks-
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concert te Zedelgem (uitgezonden op 28 maart door Zender West-Vlaanderen), voor
het Davidsfonds te Gits (19 januari) en in de Stedelijke Muziekacademie te Vilvoorde.
Op 4 maart werd, in Hotel Métropole te Brussel, dichter René Verbeeck gehuldigd
tijdens de uitreiking van de prijs van de Scriptores Catholici voor zijn verzenbundel
‘De zomer staat hoog en rijp’. Hartelijk gefeliciteerd! Het werk werd uitgegeven bij
Heideland te Hasselt en was reeds een paar jaar geleden gedeeltelijk in Dietsche
Warande en Belfort opgenomen geworden.
Het Brugs Madrigalenkoor o.l.v. Hilmer Verdin bracht een concert in de
Karmelietenkerk van Gent (28 februari) en in de Paterskerk van Ieper.
Van Renaat Veremans werden in de laatste maanden uitgevoerd o.m. zijn drie
Adagioliederen (zender West-Vlaanderen, 3 febr.) en meerdere andere liederen
(zender Brussel, 23 maart).
Naar aanleiding van het verschijnen van zijn dichtbundel ‘Poëzie en Gedicht’ trad
Gust Vermeille op in ‘Vergeet niet te lezen’ (7 maart).
Zender West-Vlaanderen bracht op 6 maart een historische evocatie van Antoon
Viaene: ‘De biecht in Compostella’.
Van 6 tot 20 maart stelde Fernand Vonck ten toon in het Expositiecentrum
Huidevettershuis te Brugge.
Bij Buchner Verlag te München verschijnt de Duitse vertaling (door Georg
Hermanowski) van het satirische toneel- of televisiespel ‘De Inbreker’, geschreven
door Theo Vonck uit Berchem-Antwerpen. Dit ironische stuk, dat door Selecta te
Wondelgem werd uitgegeven, werd op 16 maart door de toneelgroep ‘Caritate’ in
de Montyzaal te Antwerpen opgevoerd. Na zijn succesrijke bundels ‘Europees
Cocktail’, ‘60 Vlaamse figuren flitsen voorbij’ en ‘Vlaamse Cocktail II’, geeft de
Antwerpse auteurcomponist Theo Vonck thans een nieuwe bundel uit, getiteld
‘Preludes’. Deze uitgave bevat meer dan honderd veeltalige gedichten, verdeeld over
zes delen (120 pag.) en wijkt fel af van de traditionele dichtbundels. Buiten het deel
‘Scherzo’, zijn de verzen doorgaans van eschatologische inslag. Jan Veulemans en
Johan Daisne leiden deze bundel in; verder is er tevens een uitvoerige verantwoording
ad rem. Verkrijgbaar bij de auteur (Marcel Aubertlaan, 19, Berchem/Antwerpen) en
bij de uitgeverij De Eenhoorn, Sint-Baafs-Vijve.
De jonge Gentse actrice Veerle Wyffels speelde de hoofdrol in een radio-fait-divers
‘De dood van een bokser’, dat met een Radio-Oscar werd bekroond.

verbondsberichten
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pold Vermeiren, Deurne-Antwerpen (L); Antoon Vermeylen, Borgerhout (P); Dr.
Jan Veulemans, Turnhout (L); Herman Vos, Rijmenam (L); Andreas Wené,
Borgerhout (P).

Brabant
Eduard Amter, Leuven (L); Alfons André, Wilsele (P); Steph. Axters O.P. Leuven
(L); J. Boedts, Tremelo (P); Frans Claes, Wemmel (P); Karel Heeremans, Liedekerke
(P); Leo Loomans, Heverlee (M/D); Marie-Louise Neyrinck, Heverlee (P); Serv.
Ramaekers, Westrode-Wolvertem (L); Piet Fr. Reynaert, Leuven (P); Paul Tamineau,
Leuven (P); Marie-Louise van den Borght, Aarschot (P).

Limburg
Laurent Carpentier, Sint-Hubrechs-Hern (M); Paul Christiaens, Tongeren (P); Roger
Dekeyser, Halen (P); Jozef Droogmans, Hasselt (L); L. Ghysebrechts, Kiewiet-Hasselt
(P); A. Govaerts, Tongeren (P); Lidy Hoewaer, Rome (P); Trudo Hoewaer, Hasselt
(L); Dries Janssen, Kiewiet/Hasselt (L); Ludo Laagland, Herk-de-Stad (P/L); Gerard
Michiels, Hoeselt (L); Paule Nolens, Hasselt (P); Hendrik Prijs, Hasselt (L); Frans
Slangen, Maaseik (P); Marcel Swerts, Tongeren (P); Karel Van Bockrijk, Hasselt
(P); Vincent Vanden Meersch, Hasselt (P); Koen Van de Voorde, Genk (P); Juliaan
Wilmots, Herk-de-Stad (M).

Oost-Vlaanderen
Marcel Ameel, Zottegem (L); Robert Arens, Zele; Barbé-Van Gucht, Deurle a.d.
Leie (P); Lieve Broodcoorens, Oudenaarde-Bevere (P); Achiel Beckers,
St.-Gillis-Dendermonde (P); Marc Boone, Eeklo (P); Nini Bulterys, Temse (M);
Vital Cremie, Aalst (P); J.L. De Belder, Deurle (L); Roger De Brock, Gent; Christiaan
De Clercq, Gentbrugge (P); Jos De Decker, Dendermonde (P); Jeanne Dedijn,
Dendermonde (P); Michel De Loore, Gent (P); Marcel De Paepe, Ninove (L); Jan
Denys, Aalst (P); Frans Devleesschouwer, Gent (L); Paul De Vylder, Elversele (P);
Margriet Goossens, Kalken (P); Stefaan Grosenmeyer, Gent (P); Dr. Marcel
Grypdonck, Gentbrugge (L); Rigobert Haeck, Oudenaarde-Leupegem (P); André
Heye, Klein Sinaai (P); Juul Keppens, Lebbeke (P); Adriaan Magerman,
Mariakerke-Gent (L); Luc Matthys, Deurle (L); K. Mechiels, St.-Niklaas-Waas (P);
Luc Meersman, Temse (L); Chris Metdepenningen, Gent (P); Fernand Pauwels (ps.
Marnix Van Gavere) Deinze (L); André Roelant, Sint-Niklaas (P); Placied Rosseel,
Dendermonde (P): August Smet, Lokeren (P); Florent Smet, Lokeren (P); Johan
Spilliaert, Gent (P); Suzanne Thienpont, Oudenaarde (P); Robert Van Deynse, Ursel;
Drs. Claude Vanhoucke, Bachte-Maria-Leerne (L); Gilbert Van Vlaanderen, Deinze
(D); Anton Vlaskop, Lokeren (L).

West-Vlaanderen
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Eric Bruyneel, Izegem (P); Luc Decroubele, Bavikhove (P); Jacky Demaeyer,
Middelkerke (P); Dick De Gryse, Sint-Denijs (P); Etienne Elias, Oostende (P); Robert
Foulon, Assebroek (L); Jan Franck, St.-Andries (P); Theophiel Hosten, Brugge (L);
Guido Legrand, Menen; Edgard Locks, Varsenare; Wilfried Seys, Poelkapelle (P);
Luc. Sinnesael, Roeselare-Beveren (P); C. Vandendriessche, Deerlijk (P).

Verbondsinitiatieven
Dat de fantastische uitgroei van ons Verbond heelwat organisatie en re-organisatie
vergt, hoeft geen nader betoog. En dat niet àlles kan op- en uitgebouwd worden in
enkele maanden tijd, zal elk van onze leden beslist begrijpen. Intussen blijven wij
echter niet bij de pakken zitten. Zeer bondig stippen wij hier de initiatieven aan, die
door het C.V.K.V. werden genomen: medewerking aan Interreto te Brugge (2
februari), kunstavond Hemelsdale Brugge (10 februari), tentoonstelling en literaire
avond Brugge (19 februari), colloquium van letterkundigen Menen (5 maart),
colloquium plastische kunsten Kortrijk (20 maart), colloquium literatuur en plastische
kunsten Roeselare-Beveren (26 maart), colloquium letterkundigen Brugge (23 april),
er wordt onderzocht hoe jaarlijks, in samenwerking met een belangrijke uitgever,
een grote bundel novellen en poëzie kan uitgegeven worden, bevattende werk van
onze leden, er wordt gewerkt aan de samenstelling van een map, houdende alle
mogelijke nuttige inlichtingen inzake publiciteitsmogelijkheden, au-
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teursrechten, subsidiëring e.d.m. voor letterkundigen (ook de andere kunsttakken
worden onder ogen genomen), om de maand zal een colloquium voor letterkundigen
worden gehouden en wij denken, vanaf mei, hierbij ook aan bijeenkomsten in andere
provincies dan West-Vlaanderen.
Verder staat onze 3de lustrumviering voor de deur. Als datum werd vooropgezet:
19 juni a.s. De plaats werd nog niet definitief bepaald, maar Gent maakt een goede
kans. Begin juni zou in dat verband een persconferentie gehouden worden te Brussel.
Er wordt overwogen voortaan een jaarlijks zomerfeest ‘Vlaanderen - C.V.K.V.’
in te richten, waarop niet alleen de leden, maar tevens alle abonnees van ons tijdschrift
zullen uitgenodigd worden. De statutaire vergadering - uiteraard voorbehouden aan
onze leden - blijft gepland voor december.
ACTIVITEITEN V.K.O.S.
De Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers werkt haar programma 1965-66
verder af. Op 23 januari sprak René Coppitters over ‘Schepping en evolutie vanuit
de hedendaagse levenservaring’, op 20 februari hield Eugeen Van Nuffel een
belangrijke causerie over zijn broer, de befaamde componist en musicoloog Mgr.
Jules Van Nuffel, en op 20 maart werden synthetische beschouwingen over de figuur
van Dante gegeven door Voorzitter Miel Kersten, die daarna de dichters van de
V.K.O.S.-uitgave ‘Poëtisch Gastmaal, reeks II’ aan het publiek voorstelde. Declamator
Robrecht Van Damme droeg voor uit deze bundel en dichter Hans Melen stond in
voor klavierintermezzi.
Ten behoeve van onze talrijke nieuwe abonnees, vestigen wij er de aandacht op, dat
elke adreswijziging dadelijk moet gemeld worden aan onze secretaris van
administratie, Polenplein, 5, Roeselare. U verlicht het werk aanzienlijk, als U én oud
én nieuw adres opgeeft.
PROVINCIALE WEDSTRIJDEN
Provincie Brabant
Roman en novelle
- kunnen deelnemen: Belgische schrijvers, in Brabant geboren of er werkelijk
wonend op 31.12.65.
- wordt voor 1966 voorbehouden aan het proza: romans en novellen (handschriften,
alsmede werken gepubliceerd na 1.1.1962).
- prijs: 20.000 fr. (zelfde bedrag voor franstalige werken).
- inzenden vóór 1 juni 1966, in drievoud, aan dhr. Gouverneur van de Provincie
Brabant, Eikstraat, 22, Brussel, waar het volledig reglement kan bekomen worden.
Provincie West-Vlaanderen
Roman - Kinderboek
Beeldhouwkunst - Grafische kunst
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In het kader van haar jaarlijkse prijskampen voor literatuur en schone kunsten, stelt
de Provincie West-Vlaanderen, in elk genre, een prijs van 25.000 fr. en een bedrag
van 15.000 fr. voor het verlenen van premies, ter beschikking.
In 1966 zijn prijzen en premies voorbehouden aan de volgende kunsttakken: roman,
kinderboek, beeldhouwkunst en grafische kunst.
De mededingers aan de prijskampen moeten geboren zijn in de provincie
West-Vlaanderen, of tenminste sedert vijf jaar deze provincie bewonen. Voor de
letterkunde mogen de inzenders nog niet bekroond zijn met de Prijs van de Vlaamse
Provincies noch met de Staatsprijs voor het genre. Voor de plastische kunsten, is de
leeftijdsgrens vastgesteld op 40 jaar (31 december 1966).
De uiterste datum van inzending is vastgesteld op 30 juni e.k. voor de letterkunde,
op 31 mei e.k. voor de plastische kunsten.
De reglementen en alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen, Dienst voor Culturele Aangelegenheden,
Hugo Losschaertstraat 3, te Brugge.

kunstecho's
Aalst
Italiëreis van ‘Cantate Domino’
Het knapenkoor ‘Cantate Domino’ is door Mgr. J. Vyverman, directeur van Pueri
Cantores van België, uitgenodigd en aangeduid om ons land op het Internationaal
Congres van Pueri Cantores te Loreto te vertegenwoordigen. Dit congres heeft plaats
van 13 tot 17 april.

Antwerpen
Hulde aan Anton Van de Velde
Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Anton Van de Velde, werd te Antwerpen,
in de voordrachtzaal van het Museum voor Volkskunde, een huldeplechtigheid
georganiseerd. Aloïs De Mayer sprak er over Van de Velde als toneelmens en Paul
Hardy handelde over het niet-dramatische werk van de gevierde. Tussenin droeg
Liesbeth van Thillo voor uit Van de Veldes werk. Tot slot dankte de jarige de talrijke
aanwezigen en greep een ontvangst plaats op het Antwerpse stadhuis.

‘Feiten en Meningen’
Binnenkort verschijnt het eerste nummer van een nieuw tijdschrift, uitgegeven door
de Kultuurraad voor Vlaanderen, onder de titel ‘Feiten en Meningen’. De bedoeling
van deze publicatie is regelmatig een zo volledig mogelijk overzicht te brengen van
de ontwikkeling van het Vlaamse gemeenschapsleven op alle gebieden: om de maand
een chronologisch feitenrelaas, artikels uit binnen- en buitenlandse pers en belangrijke
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documenten. Abonnement: 200 fr., p.c.r. 1419.29 Kultuurraad voor Vlaanderen,
Frankrijklei, 107, Antwerpen.

Uitreiking Provinciale Prijzen
Op 22 maart jl. had te Antwerpen de uitreiking plaats van de prijzen voor letterkunde
van de Vlaamse provincies en van de provinciale culturele prijzen 1965.
Eerstgenoemde prijzen werden toegekend aan Rose Gronon, voor haar luisterspel
‘Het veer te Corvey’ en aan Jos de Haes, voor zijn verzenbundel ‘Azuren holte’. De
provinciale Premies voor letterkunde 1965 werden behaald door: Blanka Boeye, Lia
Timmermans, Albert van Nerum, Jan Christiaens, Joannes Marijnen, Gilberte
Buysaert, Rose Gronon en Fr. De Wilde. De provinciale Premies voor geschiedenis
en volkskunde gingen naar Anne-Marie Hoefnagels en Lode Wils. De provinciale
Prijzen voor toegepaste kunst en industriële vormgeving naar: Lode Jacobs, Jos
Cornelis, Louis Wieme, Felix van Ransbeeck, May Neama, Boudewijn van Averbeke
en de stichting Ikone. Na de plechtigheid, waaraan pianist Lode Backx
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en het Godelievekoor hun medewerking verleenden, werd een receptie aangeboden.

De Generatie van 1900
Tot 17 april werd in het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen een
groepstentoonstelling gehouden onder de titel ‘De generatie van 1900 - Animisten
en surrealisten’. Zestien kunstenaars exposeerden samen 351 werken, waarbij de
verschillende disciplines - schilder- en beeldhouwkunst en grafiek - vertegenwoordigd
waren.

Bachte-Maria-Leerne
Het Molenhuis
‘Het Molenhuis’, de bekende kunstgalerij uit Bachte-Maria-Leerne, bericht ons dat
het graag zijn deuren opent voor alle kunstenaars, en niet alleen voor Oostvlamingen,
zoals soms ten onrechte gemeend wordt. Voor het huidig seizoen (april-september)
is alles reeds lang bezet.

Betekom
Creatief musiceren en bewegen
De Stichting-Lodewijk de Raet richtte van 12 tot 16 april te Betekom een cursus in
‘Creatief musiceren en bewegen’, die vooral op de praktijk was gericht. Verleenden
hun medewerking: Cécile van Cauwenberghe, Remi Vandenbroecke, Jan van der
Linden en Jos Wuytack.

Bonheiden
Stichting Ikone bekroond
De Ereprijs voor Toegepaste Kunst en Industriële Vormgeving van de Provincie
Antwerpen werd op 22 maart jl. toegekend aan drie beheerraadsleden van de Stichting
‘Ikone’ uit Bonheiden, nl. ir. Heinrich Sermeus, architect (algemene conceptie),
Maria Katelijne Sermeus, interior design (coördinerende studie) en Wim Tuyls, studio
en ateliers (uitvoering en plaatsing). Onze hartelijkste gelukwensen!

Brugge
Concerten
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- Op 24 februari presenteerde het Brugse Stadsbestuur, in de stadsschouwburg, een
Beethovenconcert, dat werd uitgevoerd door het Westvlaams Orkest, o.l.v. Dirk
Varendonck.
- Eveneens in de stadsschouwburg werd op 9 februari geconcerteerd door het
Belgisch Kamerorkest, o.l.v. Georges Maes, met als soliste mw. Jaccottet, claveciniste.
- In het Concertgebouw, op 17 maart: ‘Moderne Muziek’, met Peter Roggenkamp
aan de piano en Heinz Haedler aan het slagwerk.

Korrekeldernieuws
Volgende kunstactiviteiten grepen o.m. plaats in de Korrekelder te Brugge: Expo
Jan Beekman (12-24 feb.); ‘Psychologie en fysiologie van het stierengevecht’,
voordracht met film door Prof. Dr. L. Geurden (12 feb.); ‘Het teken van Kikota’,
blijspel in 4 bedrijven door Roger Ferdinand, regie: Jaak Vermeulen (17, 24 feb. en
3 t/m. 11 mrt.); expo Jean Rets (schilderijen) en André Willequet (sculptuur) (12-24
mrt.); gitaarrecital Ilse en Nicolas Alfonso (4 apr.).

Tentoonstelling ‘Rogier van der Weyden’
Deze expo, die van 10 april tot en met 2 mei wordt ingericht in het Provinciaal Hof,
Markt, te Brugge (en nadien, van 15 tot 29 mei in de Lakenhalle te Ieper), bestaat
uit 46 fotografische reprodukties en wil een zo volledig mogelijk beeld geven van
het werk van de beroemde Vlaamse primitief. Een keurige catalogus is voorhanden.
Postkaarten en kleurplaten zijn eveneens te verkrijgen. De tentoonstelling, die wij
hartelijk aanbevelen, is dagelijks vrij en kosteloos toegankelijk van 10.30 u. tot 12.30
u. en van 15 tot 18 u. (te Ieper van 9 tot 12.30 u. en van 14 tot 18 u.).

A.B.N.-campagne
Tijdens de maanden februari, maart en april slaagde het Provinciebestuur van
West-Vlaanderen erin in het totaal veertig volksavonden te laten inrichten met het
oog op de verspreiding van de beschaafde omgangstaal. Een voorbeeld, dat beslist
uiterst lovenswaard is.

Jubileum Brugs Koperensemble
Op 7 maart jl. vierde het Brugs Koperensemble zijn eerste lustrum. Wij zijn verheugd
langs deze weg de leider van het ensemble, Emiel Decloedt, van harte te kunnen
gelukwensen; wij hopen tevens dat hij zou blijven doorzetten en dat zijn ensemble
een steeds bredere culturele spreiding zou verkrijgen.
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Tentoonstellingen
- Van 11 tot 22 februari had in de permanente expositiezaal van de kunstateliers
Slabbinck, Hoefijzerlaan, 46, een tentoonstelling plaats van religieuze kunst. Er was
werk te zien van Amphora, Roger Bonduel, Luc de Gheus, Delheid, Michel Martens
en Rik Slabbinck.
- In februari exposeerde Fernand Boudens decor- en kostuumontwerpen, benevens
decoratieve panelen in het Huidevettershuis. Van 3 tot 24 april loopt in dezelfde
tentoonstellingszaal ‘Studium Graphic’, een expo door de Staatlichen
Werkkunstschule Mainz, Abteilung Graphik.

Huldiging Leden van de Bestendige Deputatie
Onlangs werden te Brugge vier Bestendige Afgevaardigden van de Provincie
West-Vlaanderen gehuldigd, wegens het feit dat zij dit ambt gedurende 20 jaar
vervullen. De jubilarissen waren: de heren Smissaert, Loncke, Gillon en onze wakkere
Voorzitter C.V.K.V. Jozef Storme, die wij langs deze weg van harte gelukwensen.
Ze werden, zoals het hoort, in de bloempjes gezet door verscheidene prominenten,
ook uit andere provincies.
Wij sluiten ons graag bij deze huldiging aan en wensen de jubilarissen nog lange
jaren actieve dienst, ten bate van onze gemeenschap.

Brussel
Literaire Reinaertprijzen 1967
D.A.P. Reinaert Uitgaven schrijft voor de zesde maal de Literaire Reinaertprijzen
uit: 60.000 fr. voor een oorspronkelijke roman 35.000 fr. voor een reisverhaal of
reportage 30.000 fr. voor een speurdersverhaal of detectiveroman.
Volledig reglement bij: D.A.P. Reinaert Uitgaven, Wetstraat, 133, Brussel 4.

Muziekpedagogisch Congres
Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de ‘Halewynstichting’ uit Antwerpen
werd van 19 tot 21 februari, in het Congressenpaleis te Brussel, een congres ingericht,
gewijd aan de muzikale opvoeding voornamelijk met betrekking tot de toestand
daarvan in Vlaanderen. Het algemeen thema, dat er zijn beslag kreeg, werd als volgt
geformuleerd: ‘Muziekopvoeding als socio-cultureel vormende factor’, waarmee
men wil te kennen geven, dat de muziekopvoeding niet alleen een onvervangbaar
element is in de individuele opvoeding, maar ook in de algemeen-menselijke cultuur.
Hans Dirken, leider en bezieler van dit congres, verdient een warme huldegroet.

Prijskamp Godecharle 1967
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De Studiebeursstichtingen van Brabant delen mede, dat drie beurzen van 40.000 fr.
jaarlijks zullen toegekend worden aan Belgische Beeldhouwers, figuur- of
landschapschilders en architecten, die voor hun werk op een in 1967 te houden
expositie zullen
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bekroond worden, en die op 1 januari a.s. de 28 jaar niet hebben bereikt.
Deelnemingsformulieren aan te vragen bij het Secretariaat, Oud Korenhuis, 30,
Brussel 1.

Permeketentoonstelling
Van 3 februari tot 5 maart had in Galerij Veranneman te Brussel een opgemerkte
tentoonstelling plaats van beeldhouwwerken en schilderijen van Constant Permeke.

Vierde Boekenbeurs
De Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen richtte van 2 tot 12
maart, in het Brussels Centraal Station, voor de vierde maal een boekenbeurs in, die
beslist als een hoogtepunt van het Vlaamse culturele leven van de hoofdstad mag
beschouwd worden. Er was een keuze geexposeerd uit meer dan honderd Vlaamse
en Nederlandse uitgeversfondsen.

Afficheprijskamp
De prijzen van de Afficheprijskamp, uitgeschreven door het Commissariaat-Generaal
voor Toerisme en met als opgave ‘vakantierust-gezondheid’, werden te Brussel op
19 april uitgereikt. Prijswinnaar werd Geert Setola uit Sint-Michiels, zoon van ons
Redactieraadslid; de tweede en derde prijzen gingen resp. naar Jan Van Dijck
(Mechelen) en Luc Geelen (Brussel). Er waren in het totaal 165 inzendingen. Aan
de drie laureaten een hartelijke gelukwens!

Wedstrijd voor vioolconcerto
Door de inrichters van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth Concours 1967 - wordt een wedstrijd voor het componeren van een vioolconcerto
uitgeschreven. Prijs: 25.000 fr., aangeboden door Sabam. Volledig reglement bij:
het Bestuurscomité van de Wedstrijd, Baron Hortastraat, 11, te Brussel. Inzenden
vóór 1 december a.s. Duur van het werk: hoogstens tien minuten.

Bankenwedstrijd
Door de Belgische Vereniging der Banken werd een wedstrijd uitgeschreven onder
een 50-tal scholen voor schone kunsten. Drie Limburgers kaapten de prijzen weg,

Vlaanderen. Jaargang 15

nl. Gerbrand Jespers uit Beringen, Urbain Mulkers uit Schulen en J. Geurts uit Hasselt.
Proficiat, Limburg!

Paleis voor Schone Kunsten
Onder het impuls van een onvermoeibare Maurice Roelants wordt het beheer van
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel - voorheen een franstalig bolwerk vernederlanst... tot op zekere hoogte althans, d.w.z. dat de raad van beheer voortaan
paritair zal samengesteld zijn. Niet alle namen van de ‘Vlaamse’ nieuwe leden staan
borg voor het behartigen van de Vlaamse belangen, maar wij hopen dat de enkele
getrouwen voldoende trouw en sterk zullen zijn om eens en voorgoed schoonschip
te maken in het Paleis. Ons Verbond staat in blok achter hen.

Buizingen
Religieus concert
Op 27 maart brachten het Bilzers Gemengd Koor en het Nederlands Collegium
Musicum de ‘Johannes-Passion’ van Thomas Selle en ‘O Jesu Splendor’ van C.
Hacquart ten gehore in de Sint-Vincentiuskerk te Buizingen.

Deurle
Galerij Deurlica
In galerij Deurlica organiseerde kunstschilder Martin Wallaert van 12 tot 24 maart
een groepstentoonstelling van de Latemse school met werken van Claeys, De Clerck,
De Smet, Roggeman, Servaes, Schelck en Wallaert. In ditzelfde salon hield Martin
Wallaert van 26 maart tot 7 april een merkwaardige expositie van boerenlandschappen
en dito figuren. (Kunstatelier: Molenstraat, 4, Nazareth). Eveneens aldaar exposeert
Jos. Fred. Smith van 8 tot en met 22 april.

Diksmuide
Voltooiing IJzertoren
Hoewel de nieuwe IJzertoren vorig jaar plechtig werd geopend, toch heeft het
IJzerbedevaartcomité nog steeds af te rekenen met ernstige financiële moeilijkheden.
Het doet dan ook een oproep aan alle Vlamingen om, in de mate van het mogelijke,
te helpen. Dit kan op verschillende wijzen geschieden: men kent de Kruiskopactie
en het IJzertorenpakket en zopas verscheen een map met vier prentbriefkaarten,
mooie kleurfoto's van de herrezen Toren. Deze map kost 20 fr. Te verkrijgen door
storting op p.c.r. nr. 946.60, t.n.v. Bedevaart naar de graven van de IJzer, Diksmuide.
Wij zijn zo vrij deze actie warm aan te bevelen.
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Duffel
Galerij ‘De Pelicaen’
In deze galerij, Kiliaanstraat, 1, expose(e)r(d)en volgende kunstenaars:
kunstschilder Arthur Van Assche uit Mechelen (25 februari - 6 maart); algemene
groepstentoonstelling van de kunstkring ‘De Pelicaen’ (1 tot 14 april); beeldhouwer
Pol Lemeire uit Bonheiden (27 mei tot 5 juni).

Gent
Prijs Jonge Belgische Schilderkunst
Van 1 tot 17 april had te Gent, in het Centrum voor Kunstambachten, de
tentoonstelling plaats ‘Prijs Jonge Belgische Schilderkunst’.

Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst - Jeugd en Plastische
Kunst
Deze beide verenigingen spannen zich in om te Gent de hedendaagse plastische kunst
te doen opbloeien. In de voorbije jaren werden reeds talrijke opgemerkte
tentoonstellingen en voordracht- en debatavonden ingericht. Alle inlichtingen inzake
lidmaatschap en de daaraan verbonden voordelen bij: Dr. Roger Matthys,
Godshuizenlaan, 15, Gent.

Hamme
Herdenking Filip de Pillecyn
Ter herdenking van de 75ste geboortedag van Filip de Pillecyn, richtte de V.T.B.,
samen met het gemeentebestuur en de V.V.V. van Hamme, op 17 april grootse
feestelijkheden in. In de voormiddag had een feestvergadering plaats met uitvoering
van Vlaamse muziek, met toneel en voordracht en een redevoering door dichter
Antoon van Wilderode, evenals met een bezoek aan de de Pillecyn-tentoonstelling
in de feestzaal van het gemeentehuis.
Na de middag werd, aan de samenvloeiing van Durme en Schelde, een prachtig
gedenkteken onthuld, aangeboden door de V.T.B. Beeldhouwer Albert Poels en
architect Hubert Semal verbeeldden aan de ene zijde ‘De Jonkvrouw en de Veerman’
en aan de andere kant ‘De soldaat Johan’.

Hasselt
Eerste Limburgse Kunstveiling
Sinds 1958 bezorgt De Wiekslag aan verwaarloosde kinderen een thuis. Maar de
noodzakelijke uitbreiding vergt een enorme financiële inspanning. De Limburgse
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kunstenaars hebben dit echter begrepen en spontaan stonden niet minder dan 77
plastici een werk af ten voordele van De Wiekslag. Deze werken werden op 18 en
19 maart geveild te Hasselt. Deze kunstveiling trok beslist de aandacht op zich.

11de Lod Lavki-prijs
De jury van deze prijs, nl. Mw. Vandamme, Bart Mesotten en Dries Janssen, was
van oordeel dat geen enkel der ingezonden verhalen in aanmerking kwam voor bekro-
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ning. Wel werden vier aanmoedigingsprijzen uitgereikt: aan Walter Bonroy
(Borgerhout), William Wilsens (Sint-Niklaas), Josée Van Dijck (Herentals) en Marc
Hanssen (Genk).

Heist
Koor Cantabile
Na de zeer geslaagde uitvoering van het Weihnachts-Oratorium, plande het koor
Cantabile uit Heist, o.l.v. Jacques Maertens, verscheidene concerten voor 1966. Wij
vermelden: een drietal concerten omstreeks Pasen, met werken van Hasse, Vivaldi
en Chr. Bach; verder een reis naar Polen met optreden te Warschau en Gdansk, einde
1966 het jaarlijks winterconcert en medewerking aan een radio-avond (3 februari),
een A.B.N.avond en het 11-juli-feest te Heist.

Negende Poëzieprijs
De bekende Poëzieprijs van Heist wordt voor de 9de maal uitgeschreven. Maximum
3 gedichten inzenden vóór 10 juni a.s. aan ‘Negende Poëzieprijs van
Heist-Duinbergen’, Stadhuis van en te Heist. Prijs: 10.000 fr. Alle inlichtingen op
voormeld adres.

Knokke
Vlaams Winterfestival
In het raam van dit festival presenteerde Heiko Kolt op 31 maart de fel gesmaakte
première van een nieuw programma van de Cardijngroep, in het Knokse Casino.

Koekelare
V.W.S.-Cahiers
De Vereniging van Westvlaamse Schrijvers is onlangs gestart met de uitgave van
haar ‘V.W.S.-Cahiers - Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren’, een
driemaandelijkse uitgave (formaat 14 × 21,5 cm. - 16 blz.). Het eerste nummer is
gewijd aan Marcel Matthijs en bevat, benevens interessant fotomateriaal, een
bio-bibliografische inleiding door Fernand Bonneure, de integrale tekst van Matthijs'
verhaal ‘Het Turks kromzwaard’, een bibliografie en een literatuurlijst. Op dezelfde
wijze zullen in de volgende nummers zowel overleden als levende Westvlaamse
auteurs behandeld worden. Per jaargang (minimum 4 afleveringen) zal één nummer
gewijd worden aan een algemeen onderwerp. Abonnement: 100 fr., vooraf over te
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schrijven op p.c.r. nr. 5167.79, t.n.v. Raf Seys, Stationsstraat, 23, Koekelare, alwaar
redactie en beheer gevestigd zijn.

Kortrijk
8ste Provinciaal Zangfeest A.N.Z.
Onder de auspiciën van de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Kortrijk en
VTB-VAB, ging op 13 maart, in de Sporthalle van het Vrij Technisch Instituut te
Kortrijk, het 8ste Provinciaal Zangfeest van het A.N.Z. door. Tal van medewerkers
zorgden voor een stijlvol en felgesmaakt programma, o.m. de dirigenten Renaat
Veremans, Roger Deruwe en Lode Dieltjens; het Renaat Veremanskoor uit Brugge,
o.l.v. Roger Deruwe en het koor Gavergalm uit Waregem, o.l.v. Albert François;
voor de muzikale omlijsting stonden in: de fanfare van het St.-Amandscollege uit
Kortrijk, geleid door Van de Plassche en het Brugs Koperensemble, o.l.v. Emiel
Decloedt; vendeliers: De Kornet uit Kortrijk, voorbereid door De Zegher;
choreografie: groep Magda Vandewalle (Roeselare); chansonnier Hugo Raspoet;
redenaar Hendrik Borginon. Het geheel werd gepresenteerd door Gerard Vermeersch.
Regie: Joris Sustronck.

Symfonisch concert
In de loop van maart werd in de stadsschouwburg een symfonisch concert gegeven,
ingericht door het conservatorium, o.l.v. Fred Vanackere, wd. directeur. Solist was
Norbert Goddaer, saxofoon.

Guldensporenspel
De stad Kortrijk werkt voor het ogenblik de plannen uit voor een groots Sporenspel,
met vijf opvoeringen op de Grote Markt. De basistekst wordt geleverd door Anton
van Wilderode. Er zijn zeven hoofdstukken en drie bindingsfiguren voorzien.
Gestreefd wordt naar een grondige vernieuwing. De opvoeringen zouden in de week
vóór 11 juli worden gehouden.

Vijfde Landdag Jong-Davidsfonds
Dit congres werd op 19 en 20 maart te Kortrijk ingericht. De eerst dag werd vooral
gewijd aan de rol van het J.D. in het gemeenschapsleven. De tweede dag werd
voornamelijk aandacht besteed aan sectiewerk: kortfilmfestival, De E 3 en de
industrialisatie in Vlaanderen, Het Concilie en de vrede, Het gesprek als spel en
ontmoeting en De kunstschilder en zijn publiek (gesprek met de jonge schilders Pol
Patoor, Godfried Vervisch en Roger Baert, o.l.v. Dr. Albert Smeets).
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Meise
23ste Vlaamse Poëziedagen
Het comité van deze Poëziedagen schrijft zijn jaarlijkse literaire prijzen uit voor het
beste gedicht. Er wordt gevraagd ten hoogste drie niet gepubliceerde gedichten in te
zenden (in 3 exemplaren, getypt en onder kenspreuk). Uiterste datum van inzending:
16 mei a.s. aan het adres: Secretariaat van de Vlaamse Poëziedagen,
Hugo-Verrieststraat, 24, Wemmel.
Voor de Baziel de Craene-prijs geldt hetzelfde reglement; deze prijs is echter
uitsluitend voorbehouden aan debutanten, die nog geen dichtbundel hebben
uitgegeven.

Menen
Zesde Boekenweek van de Grensstreek
Tijdens deze zeer geslaagde Boekenweek - waarvoor de inrichters een warme
gelukwens verdienen - werd de (bijna) 60-jarige auteur André Demedts gehuldigd,
op zaterdag, 26 februari. Lieven Vervenne, voorzitter van het inrichtend comité,
sprak het welkomwoord uit, Prof. Dr. Lyssens handelde over André Demedts als
literator, Antoon Vander Plaetse droeg voor uit het werk van de gehuldigde, Gaby
Gyselen sprak over de culturele betekenis van Demedts voor de nederlandstalige
gemeenschap, bestendig afgevaardigde Jozef Storme bracht een huldegroet namens
de Provincie West-Vlaanderen en het C.V.K.V. en Minister Declerck sprak het
slotwoord uit en opende meteen de Boekenbeurs.
De feestzitting werd besloten met een receptie, waarop tal van prominenten uit de
literaire wereld aanwezig waren.
Andere activiteiten, die op het programma van de Boekenweek stonden:
Vertelavond voor de jeugd door H. Deschutter (1 maart), vertelnamiddag door Lia
Timmermans (2 maart), studiekring van de C.O.V.-afdeling Menen-Wervik (3 maart),
literaire avond voor de grotere jeugd door Daan Inghelram (4 maart), vergadering
van de letterkundigen van het C.V.K.V. en opvoering van ‘Voorlopig Vonnis’ (5
maart).
In het kader van de Boekenweek werden beeldhouwwerken geëxposeerd van
Magloire Dornez en Willem Vermandere.

Merksem
Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs
Leden van deze vereniging kunnen hun werken inzenden op het secretariaat van de
V.V.T., p.a. Frans Cools, Dorpsstraat, 111, Wuustwezel. Deze stukken worden
overhandigd aan verscheidene commissies bij de Verbonden voor het amateurtoneel,
en de eventuele verenigingen, die een bepaald stuk willen spelen, zullen zich dan in
verbinding stellen met de auteur.
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Nieuwpoort
Huldeherdenking Teilhard de Chardin
Bij de 50ste verjaardag van het verschijnen van ‘La Vie Cosmique’ van de Chardin
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wordt op 15 mei a.s. te Nieuwpoort een plechtige huldeherdenking gepland. Het
programma vermeldt een Eucharistieviering met homilie ‘De eucharistische leer van
de Chardin’ door Prof. M. Huybens en een Academische zitting in de Stadshalle,
opgeluisterd door het strijkkwartet Vanthuyne uit Oostende. Tijdens deze zitting
spreken Kan. K. Berquin over ‘Teilhard de Chardin aan het Belgische Front - La Vie
Cosmique’ en Dr. N. Wildiers over ‘De wording van de ideeën bij de Chardin’. Deze
Teilhard de Chardin-hulde betekent het begin van een Teilhardwerking in
West-Vlaanderen en de oprichting van een Teilhard-Kring. De namen van de personen
en inrichtingen, die minimum 100 fr. storten, zullen vermeld worden op de
programmabrochure van 15 mei. Stortingen kunnen geschieden op giro 91.85.15
Teilhard-Kring, Brugge of op giro 9576 van de Bank van Roeselare en
West-Vlaanderen, zetel Brugge (rekening-courant 27.424). Het secretariaat van de
Kring is gevestigd: Ardooiesteenweg, 135, Roeselare.

Oostende
In memoriam Ary Sleeks
Op 25 januari jl. overleed te Oostende de letterkundige en folklorist Ary Sleeks (ps.
van Karel Seys). Hij publiceerde een reeks werken, o.m. over oude Oostendse
gebruiken en over het Oostends dialect. Hij was tevens stichter en archivaris van de
heemkundige vereniging ‘De Plate’, en een graaggeziene figuur in zijn geboortestad.
Wij bieden de achtbare familie en de vereniging ‘De Plate’ onze christelijke
deelneming aan.

Herdenking Jan de Clerck
Op 26 februari werd kunstschilder Jan de Clerck herdacht met een plechtige Mis in
de St.-Jozefskerk, een hulde aan het graf van de schilder en een receptie.

Outryve
Tentoonstellingen Bekaert
De Firma Bekaert uit Zwevegem zet haar reeks merkwaardige tentoonstellingen
voort, in het Studiecentrum ‘Alta Ripa’ te Outryve. Op 2 maart werd de expositie
Paul Van den Abeele geopend door onze medewerker Guido van Hoof en op 6 april
volgde een tentoonstelling van werken van kunstschilder Jan Saverys, expositie, die
werd ingeleid door Geert Bekaert en die loopt tot 27 april.

Roeselare
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Schitterend Laureatenconcert
Het laureatenconcert dat op 5 maart jl., op initiatief van de Stedelijke Muziekacademie
plaatshad onder de algemene leiding van directeur Kamiel D'Hooghe, is een
indrukwekkende manifestatie geworden. Niet minder dan 300 uitvoerders werden
ingezet, met medewerking van oud-leerlingen van de Academie, laureaten van een
Koninklijk Conservatorium. Er werd voorgedragen, gemusiceerd, gezongen, twee
volle uren lang. De resultaten waren van dié aard, dat wij zonder het minste
voorbehoud alle deelnemers en inzonderheid directeur D'Hooghe van harte mogen
gelukwensen.

Sint-Niklaas
Salon van de Piet Stautkring
Van 13 tot 21 februari had in de Stedelijke Tentoonstellingszaal te Sint-Niklaas het
jaarlijkse salon plaats van de Piet Stautkring uit Beveren-Waas. Stelden ten toon:
Albert Servaes (als eregast), Jan Buytaert, Walter de Bock, Paul Degelin, Gabriël de
Pauw, Paul de Vijlder, Renaat Ivens, Chris Metdepenningen, André Roelant, August
Smet, Mariette Vael, Wim van Remortel, Alfons van Meirvenne, Walther van Riet
en Leon van-Ryssegem. Kunstcriticus Jan d'Haese leidde de expo in.

Sittard
Culturele uitwisseling
Op 11 maart jl. werden in het Kritzraedthuis te Sittard twee tentoonstellingen geopend,
onder de titel ‘Kunstschatten in West-Vlaanderen’ en ‘Twintig schilders uit de
verzameling van de Provincie’. Deze exposities werden georganiseerd door het
Westvlaamse Provinciebestuur, in nauwe samenwerking met diverse
overheidsinstanties en culturele stichtingen in Nederland, om de bezoekers enerzijds
een beeld te geven van het kunstpatrimonium in West-Vlaanderen en anderzijds een
beperkt, doch niettemin representatief overzicht van het ‘eigentijds Kunstbezit van
het Provinciebestuur West-Vlaanderen’. Na Sittard zal deze expo ook nog te Deventer
(april), Groningen (mei), Venlo (juni) en Middelburg (oogst) aan het publiek worden
getoond.

Tongeren
Tien jaar Basilica-Concerten
De agenda van het tweede lustrumseizoen van de Basilica Concerten - de Limburgse
bijdrage tot het Festival van Vlaanderen - voorziet niet minder dan zes concerten te
Tongeren en nog eens zes daarbuiten (St.-Truiden, Waterschei en Maastricht), vijf
‘muzikale’ hoogmissen in de O.-L.-Vrouwebasiliek (alle uitgezonden door de B.R.T.),
een toren- en beiaardfestival met vijftien recitals, en twee tentoonstellingen. Dit alles
in de tijdspanne van 4 juni tot 4 juli.
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Alle inlichtingen en plaatsbespreking bij: Gallo-Romeins Museum, Tongeren,
telefoon (012) 322.74.

Vaalbeek
Pro Arte Christiana - prijsvraag voor rouwgrafiek en tentoonstelling van
grafstenen
Door het centrum ‘Pro Arte Christiana’, dat vorig jaar officieel werd geopend te
Vaalbeek-Blanden (Leuven), werden twee initiatieven genomen, die wij graag onder
de aandacht brengen:
Een prijsvraag voor rouwgrafiek, ingericht in opdracht van Drukkerij-Uitgeverij
Lannoo uit Tielt. Gevraagd wordt: een reeks van 6 rouwprentjes en/of een ontwerp
voor rouwbrief. Prijzen: prentjes: 12.000, 8.000 en 5.000 fr.; rouwbrief: 7.500, 5.000
en 2.500 fr. Uitspraak op 17 september. Inzenden vóór 1 september aan het adres
van ‘Pro Arte Christiana’, Prosperdreef, 9, Vaalbeek-Blanden, post Korbeek-Lo.
Met de beste werken zal van 22 oktober tot 22 november een tentoonstelling
worden gehouden, samen met een tentoonstelling van grafstenen. De grafstenen
moeten een opstaande of liggende vorm hebben, max. hoogte of lengte 1 meter en
max. breedte 60 cm. Uitvoering in definitief materiaal. Aan de kunstenaars die een
kunstwerk vervaardigen in steen, kan gratis een steen worden verstrekt. Deelnemers
moeten uiterlijk tegen 30 mei een ontwerp of maquette overmaken aan Pro Arte
Christiana. De werken zelf moeten ingezonden worden tegen 1 oktober. Een jury zal
tien laureaten aanduiden, waaronder 5 eerste prijzen en 5 onderscheidingen.
Voor al de geïnteresseerden zal een namiddag worden georganiseerd op 30 april
a.s. Verscheidene voordrachten staan op het programma.
Volledig reglement kan verkregen worden bij Pro Arte Christiana.

Waregem
Johannes Passion
Ter gelegenheid van de tweede lustrumviering van het koor Gavergalm werd op 20
maart jl., in de kerk van de H. Familie, een jubileumconcert gehouden, tijdens hetwelk
werd uitgevoerd de Johannes Passion van J.S. Bach. Vijf bekende solisten, negen
koren en het orkest J.F. Paillard uit Parijs verleenden hun medewerking. Algemene
leiding: Hans Grischkat (Stuttgart).

Westkerke
Studio Kyndt
Enkele tijd terug startte Studio Kyndt te Westkerke met het inrichten van tentoon-
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stellingen voor plastische kunst. Deze exposities schijnen wel wind in de zeilen te
hebben. Zo stelt Frans Minnaert van 19 maart tot 7 april ten toon, Anto Diez volgt
van 9 tot 23 april en Joris Houwen, Vandevoorde en Constant Lambrechts hebben
reeds toegezegd.
De voorwaarden werden bepaald als volgt: 2.500 fr. voor een veertiendaagse beurt
(drukwerk, uitnodigingen, plakbrieven en receptie inbegrepen); 30 à 40 werken, zelfs
van groot formaat, kunnen opgehangen worden. De werken worden niet verzekerd,
maar er is bestendig toezicht.
Alle verdere inlichtingen bij: Studio Kyndt, Gistelstwg. 35, Westkerke, tel. (059)
28083.

Woumen
Volkshogeschool ‘De Blankaart’
In haar ‘Mededelingsblad’ publiceerde de Volkshogeschool ‘De Blankaart’ onlangs
haar ‘eindrekening’ voor 1965.
Voor bedoeld jaar werden niet minder dan 116 cursusdagen ingericht, met een
gemiddelde van 24 deelnemers.
Verder wordt bijzondere aandacht gevraagd voor ‘Meeting Europe’, georganiseerd
door Volkshogescholen uit 7 Europese landen. Het programma, in deze cursussen
uitgewerkt, biedt volop de gelegenheid om nader kennis te maken met het land, waar
de cursus plaatsvindt, vooral dan een actuele en historisch nog levende situering in
de Europese werkelijkheid - anderzijds worden diverse aspecten van internationale
verstandhouding en samenwerking aan de orde gebracht.
Tijdens de komende zomer worden cursussen georganiseerd in Oostenrijk,
Engeland, Frankrijk, Nederland, Finland, Duitsland en België.
Alle inlichtingen, ook i.v.m. reisbeurzen, bij De Blankaart, Woumen (W. VI.).

vakliteratuur
Drs. Luc Schepens, Centrale catalogus van tijdschriften en nieuwsbladen in
West-Vlaanderen, Prov. Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Brugge, 1966.
Korte maanden na het verschijnen van Dr. Devlieghers ‘Kunstpatrimonium van
West-Vlaanderen’, D. I, kwam de wetenschappelijke activiteit van de Westvlaamse
Culturele dienst een tweede maal in het daglicht te staan, toen op 24 maart II. in het
Provinciaal Gebouw te Brugge het werk van de tweede wetenschappelijke attaché
van deze dienst werd gepresenteerd.
Het betreft hier in de eerste plaats een referentiewerk: alle tijdschriften en
nieuwsbladen, die zich in de voornaamste wetenschappelijke biblioteken van de
provincie bevinden, werden er gecatalogeerd; het zijn de stadsbiblioteken van Brugge
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(126), Kortrijk (121), Ieper (62), Oostende (ca. 300), Veurne (75), het Kortrijkse
rijksarchief (?),
Er wordt ons vaak gevraagd mede te delen, welke nummers van ‘West-Vlaanderen’
momenteel nog beschikbaar zijn, zulks met het oog op het vervolledigen van een of
andere verzameling. Hierop kan kort geantwoord worden: slechts nog enkele
exemplaren uit de jaargang 1965. Het weze dan voor de aanvragers een troost, dat
zij in ons tijdschrift gratis een ‘zoekertje’ kunnen plaatsen. Deze ‘zoekertjes’ leveren
in de meeste gevallen het gewenste resultaat op, hoewel - en dat is dan de ommezijde
van de medalje - voor de oudste ‘West-Vlaanderen’-afleveringen vandaag de dag
bijna astronomische prijzen worden geëist en... verkregen.
Prov. bestuur (130), Wvl. Econ. Raad (500), Groot Seminarie (232), Europa-college
(500), St.-Andriesabdij (ca. 400) en St.-Pietersabdij-Steenbrugge (ca. 300).
De catalogus van Drs. Schepens werd een lijvig boekdeel, uitgegeven in
xerographiedruk op 270 in-quartopaginas. Hij volgt het systeem en de presentatie
van de centrale catalogi van de Rijksuniversiteit Gent, waarop West-Vlaanderen tot
hiertoe aangewezen was voor verdere wetenschappelijke documentatie. Alle
tijdschriften en bladen worden dus ongeacht hun aard alfabetisch gerangschikt.
Persoonlijk zouden we een indeling per vak verkozen hebben met het oog op de
bruikbaarheid. Het zou ook de ontoereikendheid van de Westvlaamse biblioteken
voor tal van wetenschappelijke domeinen duidelijker aan het licht gebracht hebben.
Deze ontoereikendheid blijft o.i. het voornaamste besluit dat uit deze catalogus te
halen is, ook al houdt men er rekening mede dat een aantal beperkte biblioteken van
wetenschappelijke aard niet voor het repertorium in aanmerking werden genomen.
Althans voor wat het gebied van wijsbegeerte en letteren betreft is er verbetering in
het vooruitzicht te stellen, sedert de stichting der Kortrijkse faculteiten. Voor de
medische vakken zouden de C.O.O.'s een inspanning moeten doen vooral nu medische
stages in Westvlaamse klinieken en hospitalen doorgaan en hogere verpleegscholen
ontstonden. Voor de physische, chemische en technologische vakken zijn onze Hogere
Technische Instituten nog erg primitief voorzien. En zo kan men verder gaan...
Dat alles doet echter niets af van de grote verdienste van de Westvlaamse
Provinciale Culturele Dienst, die met dit opzet de wetenschappelijke standing en
uitbouw van West-Vlaanderen in hoge mate heeft bevorderd.
A.S.
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[nummer 87]

Ik begroet met vreugde het verschijnen van een ‘Vlaanderen’-nummer, gewijd aan
de hedendaagse kunst van mijn land. Dit gelukkig initiatief haalt opnieuw de banden
van vriendschap en gemeenschappelijk belang aan, die sedert eeuwen bestaan tussen
Vlaanderen en Zweden. Begunstigd door de machtige stroom van de handel, die
sinds de Middeleeuwen onze beide landen verbindt, heeft de Vlaamse kunst op
belangrijke wijze invloed uitgeoefend op de Zweedse.
Onze kerken bij voorbeeld zijn een groot aantal prachtige altaarstukken rijk, die
op het einde der Middeleeuwen uit Vlaanderen werden ingevoerd. Men kan ze
bewonderen in de kathedralen van Strängnäs en Västerås, en in tal van andere Zweedse
tempels, en vooral in de abdij van Vadstena, die in de 14e eeuw door de H. Brigitta
gesticht werd. Vermelden wij eveneens de beroemde Vlaamse architect en
beeldhouwer Willem Boyen, die, in de tweede helft van de 16e eeuw, onder Gustav
Wasa en zijn zoons, aan het Zweedse Hof werkte.
Een honderdtal jaren later, onder de regering van koningin Kristina, treffen wij
de Vlaamse goudsmid en graveur Pieter de Frasne te Stockholm aan, waar hij
bekendheid verwierf door zijn juwelen, medaljes en andere kostbaarheden. Zoals
zoveel andere bezoekers, was koningin Kristina - aan wie deze zomer een grote
tentoonstelling wordt gewijd in Stockholm - verrukt over de buitengewone artistieke
rijkdom van Vlaanderen, waar ze een vol jaar verbleef.
Maar al deze herinneringen aan een heerlijk verleden mogen ons niet afwenden
van het heden en van de grote mogelijkheden, die voor het grijpen liggen in het
gebied van de culturele uitwisseling. Een recente tentoonstelling van moderne
Zweedse kunst in het Osterrieth-huis te Antwerpen - gelijklopend met een Vlaamse
kunstexpositie in Zweden - is een goed voorbeeld van hetgeen kan ondernomen
worden om wederzijds de evolutie en de strekkingen te doen kennen van de
hedendaagse kunst in onze respectieve landen. Op het literaire plan kan er eveneens
nog veel gepresteerd worden. De Vlaamse auteurs wekken bij ons een groeiende
belangstelling en de vertalingen worden steeds talrijker - anderzijds beginnen de
werken van onze beste schrijvers te verschijnen in het Nederlands, en voegen zich
aldus bij de rij der reeds vertaalde klassiekers.
Ik hoop van harte dat deze wisselwerking in sterkte en diepte zou mogen toenemen.
Want allen, of wij nu Vlaming zijn of Zweed, hebben wij nood aan een confrontatie
van ons eigen weten, van ons eigen geloof en culturele vorming met de ideeën en
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ervaringen van mensen, die gegroeid zijn in een ander cultureel milieu, dat nu eens
dichtbij en dan weer zo veraf ligt en verschilt van het onze. Een dergelijke ontmoeting
verrijkt ons allen en helpt ons om elkaar beter te begrijpen en om ons zelf dieper te
kennen.
Tage Grönwall
Ambassadeur van Zweden in België.
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Toen het Zweedse Instituut vorig jaar aangezocht werd om met informatiemateriaal
bij te dragen tot dit bevoegde en hoogstrevende tijdschrift, hebben wij dat verzoek
met grote vreugde aanvaard.
De taak was verre van gemakkelijk. Wij wisten immers niet, in welke mate het
Belgische publiek in het algemeen en de lezers van het tijdschrift in het bijzonder
reeds konden steunen op eerder opgedane kennis over de culturele stromingen in
Zweden. Wij hielden ons daarom aan de gegronde onderstelling dat de culturele
uitingen in onze beide landen sterk verankerd zijn in een gemeenschappelijk geestelijk
erfgoed. Zulks brengt mee dat de Zweedse kunst, letterkunde, muziek en toneel door
Zweedse schrijvers voor U kunnen voorgesteld worden, zonder veel overbodige
uitweidingen over de Zweedse geschiedenis of samenleving. Wij hopen tevens, dat
deze inleiding tot de hedendaagse kunstbeoefening in Zweden bij Uw lezers de
belangstelling voor verdere kennismaking zal wekken.
Het Zweedse Instituut staat volgaarne ter beschikking van diegenen die door onze
bemiddeling hun kennis over de afzonderlijke aspecten van de Zweedse cultuur en
maatschappij willen uitbreiden of die in contact willen treden met Zweedse
kunstenaars en schrijvers.
Stockholm, 9 mei 1966.
Lars Björkbom
Adjunct Directeur-Generaal van het Zweeds Instituut
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De nieuwe schilderkunst in Zweden
verantwoordelijkheidsgevoel voor gemeenschap en medemensen

Lage Lindell: gedeelte van het muurpaneel in het stadhuis van Västerås (1960).

In grote trekken is de kunstontwikkeling na 1945 in Zweden op dezelfde wijze
verlopen als in het buitenland. De belangrijkste stromingen hebben ons ook vroeg
of laat bereikt. Wij zijn nooit de gevende partij geweest, maar er mag misschien wel
gezegd worden, dat wij, in enkele gevallen althans, de internationale stromingen op
een persoonlijke en bijzondere wijze hebben geïnterpreteerd.
Indien de noordse kunst een eigen karakter bezit, staat dit waarschijnlijk in verband
met een sterk ontwikkeld en romantisch natuurgevoel. In de noordse schilderkunst
wordt de natuur dikwijls aangezien, ofwel als de afspiegeling van een menselijke
zielstoestand, ofwel als bezield met ultramenselijke krachten. Dit panteïstisch
natuurgevoel geldt essentieel voor een schilderstraditie, die Edvard Munch als haar
belangrijkste voorloper en inspirator erkent. Hier en daar breekt deze vooral
lyrisch-expressionistische tendens door, zelfs in de meest abstracte onder de
internationale voorbeelden.
In de isolering van de oorlogsjaren heeft deze traditie een bijna patriotische
symboolwaarde gekregen; haar uitingen werden steeds meer provinciaal en misvormd,
er heerste een gesloten atmosfeer, elke ontwikkeling scheen stopgezet. Met dit als
achtergrond is het te verstaan dat de naoorloogse jongeren gedwongen werden, ‘de
moderne kunst’ (= abstract of surrealistisch) te herontdekken en opnieuw in te voeren.
De abstracte en surrealistische kunststromingen die in de jaren 20 en 30 tot hier
doorgedrongen waren, hadden zich om zo te zeggen ingepopt en terug ontpopt.
Kandinsky en Klee, Léger en Picasso, Mondriaan en Max Ernst werden nu ontdekt;
hierbij kwamen impulsen van Franse kunstenaars als Bazaine en Villon.
De doorbraak geschiedde ongeveer gelijktijdig op drie verschillende fronten,
alhoewel de verschillende frontdelen niet direct dezelfde betekenis kregen. In 1946
richtte Max Walter Svanberg (geb. 1912) samen met C.O. Hultén (geb. 1916) en
Anders Österlin (geb. 1926) in Malmö de ‘Imaginisten’-groep op. De Imaginisten
introduceerden een fantasiekunst, verwant met het surrealisme, maar minder
programmatisch gebonden. De groep stond in nauw contact met de COBRA-groep,
die toen haar hoofdkwartier had in het dichtbijgelegen Kopenhagen. De
Imaginisten-groep viel in 1953 uiteen.
Max Walter Svanberg is nu een vooraanstaande figuur en de oorspronkelijkste
persoonlijkheid van de groep. Met zijn prachtige byzantijnse schilderijen en zijn
collages die steeds betrekking hebben op de vrouw en de metamorfozen van de
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vrouw, gezien vanuit het gezichtspunt van de erotische bezetenheid, heeft hij, ook
internationaal, in de jaren 60 een sterke positie verworven, zelfs indien hij geen
directe navolgers heeft.
Toen Endre Nemes (geb. 1909) als leraar aan de kunstschool Valand te Göteborg
aanlandde (de belangrijkste school naast de Academie van Stockholm), veroorzaakte
hij onmiddellijk een langtijdige kampsituatie tegen de lokale traditie. Geboren in
Hongarije en gevormd te Praag, was hijzelf een incarnatie van het continentale
modernisme. Zijn eigen kunst was een soort barok surrealisme, inhoudsvol en barbaars
overladen, en vol associaties met schilders als Archimboldo, Bosch, de Chirico enz.
Zijn schilderkunst ontwikkelde zich later tot een meer gedisciplineerde organische
abstractie. Alhoewel hij van grote betekenis geweest was voor een hele
kunstenaarsgeneratie van de
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Zweedse westkust, is hij in het Zweedse kunstleven een geïsoleerde verschijning.
Een directe invloed, in het begin nog goed merkbaar, kan slechts bij enkele van zijn
leerlingen bespeurd worden. Zijn grote betekenis ligt eerder in het feit, dat hij een
internationale houding schiep en het bewustzijn van zijn leerlingen verruimde.
De derde doorbraak geschiedde in Stockholm, eerst en vooral bij een groep
leerlingen aan de kunstacademie. Het was hun gemeenschappelijke tentoonstelling
in 1947 die een onmiddellijk resultaat gaf en een stempel zette op het beeld van de
Zweedse kunst van die jaren. Onder de belangrijkste figuren van deze generatie
noemen wij de schilders Lennart Rodhe (geb. 1916) Lage Lindell (geb. 1920) en
Olle Bonnier (geb. 1925), en de beeldhouwers Arne Jones (geb. 1914) en Palle
Pernevi (geb. 1917). Wat deze kunstenaars toen brachten, kan ons nu weinig
merkwaardig en misschien eclectisch toeschijnen, maar het belangrijkste was dat het
een poort opende voor de internationale kunst, dat het de atmosfeer veranderde en
de opgeslotenheid verluchtte. De schilders gingen uit o.a. van Klee en Picasso, maar
waren hoofdzakelijk gericht op een abstracte vormtaal en zochten een oplossing van
het abstracte ruimteprobleem. Rodhe was de leidende teoreticus die zinrijke, abstracte
ruimtebeelden construeerde, waar de onderdelen van plaats veranderden en het oog
voortdurend misleid

Lennart Rodhe: Zagerij (1947).

werd. Rond de jaren 1950 waren zij allen tot een zuiver constructieve vormtaal
gekomen - zij noemden hun kunst ‘concreet’ in aansluiting met de Franse benaming
‘art concret’. Dit ‘concretisme’ domineerde volledig het beeld van de Zweedse kunst
rond de jaren 1950. Het was ook in het begin van de jaren 50 dat Olle Baertling (geb.
1911) zijn variant van de constructivistische schilderkunst ontwikkelde: spitsige,
felgekleurde driehoeken. In vergelijking met de ‘art concret’ die in de twintiger jaren
in Zweden binnengevoerd werd door Otto G. Carlsund (1897-1948), was deze kunst
dynamischer en beweeglijker en werkte zij met een instabiele beeldruimte, die haar
de mogelijkheid liet zich in verschillende richtingen verder te ontwikkelen. Lage
Lindell, de ‘problematieker’ van de groep, slingerde tussen een streng gedisciplineerde
abstracte kunst en een meer spontane beeldschepping die ook figuratieve inslag
toelaat. Nu heeft hij een soort syntese bereikt met een figuratieve kunst, die de
verschillende niveaus van een cryptische abstractie aan de dag legt.
Rodhe en Bonnier benaderen een meer ‘informele’ vormtaal, alhoewel Rodhe zijn
interesse voor het ruimteprobleem blijft behouden.
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In de jaren 50 vinden wij - zij aan zij - tegenstrijdige richtingen, maar tegen het
einde van het decennium merken wij een steeds sterker wordende tendens om deze
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Staffan Hallström: Niemands honden (1958), Museum van Moderne Kunst, Stockholm.

tegenstellingen uit te wissen en een meer vrije, meer open en verdraagzame houding
aan te nemen. Er waren verschillende redenen hiertoe, niet alleen de internationale
stromingen, maar ook sterke binnenlandse verschijnselen. Eén van de invloedrijkste
kunstenaars van de jaren 50 is Torsten Renqvist (geb. 1924) die plots in 1951 - hij
was toen nog leerling aan de Kunstacademie - te voorschijn trad met een
tentoonstelling, die met alle heersende stromingen brak. Hij was noch abstract, noch
surrealistisch, noch traditioneel. Hij schilderde alledaagse, eenvoudige dingen als
spijkers, garenkluwen en koffiekannen alsof niemand er voordien gezien had. Hij
zag ze van dichtbij, erg vergroot en als bezield met een eigen leven, een eigen
uitdrukking. Zijn manier van schilderen was grof en direct op de zaak af, zonder
Franse verfijning. De eerstkomende jaren ging hij het landschap op dezelfde manier
bekijken: vanuit onverwachte aspecten, close-up beelden van het leven tussen de
grassprietjes of grote panorama's vanuit hoge uitzichtspunten. Renqvist werd de
leider van een richting die men neo-expressionisme ging noemen. Hij was natuurlijk
zelf niet zonder achtergrond, maar hij had die gezocht in Londen (Nash, Sutherland,
Moore) in plaats van in Parijs, zoals tot nu toe de regel was geweest. Zijn optreden
bracht een nieuwe mogelijkheid voor het voorgestelde beeld, een nieuwe inventarisatie
van het dichtbije ding en van het Zweedse landschap. (In de eerste fase van zijn
werkzaamheid was Renqvist een voorloper van zekere aspecten van de Pop-art). Het
bracht ook mee, dat zekere oude kunstenaars opnieuw in de actualiteit traden en dat
een definitieve doorbraak werd voorbereid.
Evert Lundquist (geb. 1904) en Staffen Hallström (geb. 1914) waren reeds gekende
kunstenaars, maar hun schilderkunst kwam pas in de jaren 50 tot volle rijpheid en
ontwikkeling. Beiden hadden een diepgewortelde eerbied voor de grote
schilderkunsttraditie en zij hadden hun strijd gestreden langs de actuele stromingen
heen. Lundquist had reeds in de jaren 40 een verfpastei gebruikt van een
aardkleurachtig geel, en hij concentreerde zich met steeds grotere intensiteit op
eenvoudige maar ‘tijdloze’ motieven, pastorale landschappen, hooiwagens, de schilder
in zijn atelier, eenvoudige gebruiksvoorwerpen: een spade, een ladder, een bijl. Het
voorwerp behoudt in zijn schilderkunst zijn identiteit; het ligt buiten zijn streven
abstract te schilderen, maar hij monumentaliseerde het voorwerp en gaf er symbolische
kracht aan, zodat het een zinnebeeld werd van de onveranderlijke menselijke
levensvoorwaarden.
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Staffan Hallström is een meer onrustige geest. Hij bewondert de grote romantici,
vooral Delacroix. Zijn schilderkunst is altijd figuratief, afwisselend lyrisch-romantisch
of sterk dramatisch. De dramatisch-expressionistische lijn is nochtans overheersend
- hij kan de spanning in zijn werken doen groeien en ze laden met een dreiging als
in een
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Strindbergstuk. Hallström ontwikkelt zich nog voortdurend en is één van de
origineelste en interessantste figuren onder de huidige Zweedse kunstenaars.
Alf Lindberg (geb. 1905) hoort ook tot die schilders die sterk aan de traditie
vasthouden. Zijn expressieve en erg persoonlijke schilderstaal is de uitdrukking van
een gevoelige en nerveuze natuur. Hij schildert landschappen, stillevens en figuren
met een gevoelig oog voor de subtiele kleur- en lichtschakeringen. Soms worden de
voorwerpen opgelost, geïmmaterialiseerd door het licht. In zijn latere produktie is
de spanning gestegen ten gevolge van een soort conflict tussen een zich willen
vasthouden aan de zichtbare werkelijkheid en een neiging om de autonomietendens

Torsten Renqvist: Vier dingen (1959).

in een schilderwerk te vernietigen.
De neo-expressionistische schilderkunst, die hoofdzakelijk figuratief was, vloeit
tegen het einde van het decennium in een zekere mate samen met de sterke, brede
stroming van ‘informele’ schilderkunst (tachystisch en abstract expressionisme) die
toen, dank zij buitenlandse invloed, het land overspoelde. Amerika liet zich nu gelden
naast Frankrijk. De ‘informele’ schilderkunst vertegenwoordigt in veel opzichten
dezelfde geesteshouding als de neo-expressionistische: een directe aanval op het
doek, een gelijkaardige impulsiviteit en spontaneïteit in de houding, een zinnelijke
verhouding tot de kleur als materie. Indien het uiterlijke beeld van de Zweedse kunst
rond de jaren 50 gedomineerd
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Erland Brand: Hoofd (1959).

werd door de constructieve abstracte kunst, neemt het ‘informele’ expressionisme
en de lyrische abstractie rond de jaren 60 definitief de overhand. In de verschillende
varianten van dit ‘informalisme’ vond het Zweedse natuurgevoel een nieuw en
volgzaam medium: in de meer of minder bewust gerichte rijke kleurenmassa's kon
men zijn lyrisch en romantisch gevoel gemakkelijk uitdrukken, zoals men gemakkelijk
de vrije, organische bewegingen van de vormen en de kleuren als het ‘gebeuren in
de natuur’ kan vertolken. Schilders van verschillende generaties vonden hier de
mogelijkheid een persoonlijke vertolking te geven van hun natuurbelevenis, zonder
te moeten terugvallen in een traditionele natuurschildering: Felix Hatz (geb. 1904)
die vroeger van Edvard Munch uitging, Torsten Andersson (geb. 1926) die als
concretist begon, en Erland Brand (geb. 1922) die in Valand een leerling was van
Endre Nemes. Van deze schilders is Brand de meest begaafde, met een uiterst
persoonlijke visie: zijn schilderijen geven aan het gezichtsveld kosmische afmetingen,
zijn wereld is luchtig schemerend met een hoge en klare ruimte. Als formeel
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Endre Nemes: Acrobaat, oh! (1965), 250 × 210 cm.

thema gebruikt hij doorgaans de bolvorm, of het een mensenhoofd zij, een
waterdruppel of het universum: in ieder geval heerst er een gevoel van oneindige
ruimte.
‘Informalisme’ sleepte een tijdlang alles met zich mee en ontaarde tot een epidemie,
waarvan wij nu nog de gevolgen merken. Het werd de te eenvoudige uitkomst voor
talrijke kleine en onzelfstandige talenten. De nieuwe richtingen van de 60-er jaren
worden gekenmerkt door een groot wantrouwen tegenover alle patent-oplossingen
en -ismen. Ironie of verbittering, besluiteloosheid of voorzichtig zoeken - nergens
kan men onder de voorbije jaren van dit decennium wijzen op iets dat een leidende
hoofdstroming kan genoemd worden: alles loopt zij aan zij. Van betekenis misschien
zijn de verschillende pogingen om vroegere tendensen te doen heropbloeien:
neo-dadaïsme, neo-figuratisme, neo-concretisme (of OP). Maar wat is er voor nieuws
in dit alles?
Drie kunstenaars zij bijzonder representatief voor de eerste helft van de jaren 60:
Öyvind Fahlström (geb. 1928), Carl-Fredrik Reutersvärd (geb. 1934) en Albert
Johansson (geb. 1926). Zij verenigen, elk op een zeer persoonlijke manier, de
verscheidene en verschillende tendensen van de tijd: neo-surrealisme, neo-dadaïsme
en pop, maar men kan niet zeggen dat zij speciaal in één van deze richtingen
thuishoren. Van het begin of aan hadden zij een gemeenschappelijke interesse voor
het teken. Fahlström ontwikkelde reeds vlug een eigen, cryptische tekentaal - hij
maakte lange tekeningreeksen die men veeleer moet lezen dan aanschouwen. Later
maakt hij nog gebruik van de zich eigen gemaakte vormenwereld van de serietekening
die hij dan uiteen haalt en op een nieuwe manier terug ineensteekt. Hij heeft ook
werken vervaardigd waar losse delen, door magneten aan de achterzijde vastgehouden,
zich over het beeld kunnen verplaatsen. Fahlström woont in New York waar hij tot
de pop-kunstenaars gerekend wordt.
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Evert Lundquist: Zittende vrouw (1961).

Reutersvärd is eerder onverantwoord speelziek, en heeft zich, evenals Fahlström,
veel beziggehouden met twee literaire experimenten: open theater en happenings.
Zijn schilderkunst heeft een kalligrafische frisheid, is spiritueel en vol gekheid - zijn
tekentaal steunt dikwijls op herhaling en op verrassende afwijkingen in de herhaling
- maar is weinig diepzinnig. Hij werd onlangs benoemd tot professor aan de
Kunstacademie van Stockholm.
Albert Johansson kerfde magische tekens van vroegnoordse oorsprong in dik
gemetselde oppervlakten (cfr. Tapies), maar heeft zich later een meer persoonlijke
uitdrukkingsvorm toegeëigend die hem aan een zeer kritische houding van de
maatschappij blootstelt. Sinds enkele jaren reeds gebruikt hij met een soort razernij
twee ongewone materialen: advertensiematrijzen (clichégietvormen en karton) en
wit- of zwartgeschilderde maskers. In beide gevallen gaat het om stereotiepe, banale
patronen waarmee Johansson door herhaling en massaopeenstapeling een schrikbeeld
wil geven van de gelijkschakeling, de automatisering, de mechanisering. Zijn werken
vertonen dikwijls
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Albert Johansson: Protectoraat, reliëf (1964).

een hiëratische plechtigheid, zij zijn een soort binnenstebuitengekeerde altaarbeelden.
Onder de jonge kunstenaars merkt men een belangrijke interesse voor de
Amerikaanse popkunst. Enkelen onder hen nemen opnieuw de geometrische
abstracties op, ‘hard edge’ en ‘op’. Toch wijst de tendens, die de overhand wil nemen,
op een nieuw figuratief realisme, dat het surrealisme dicht benadert. In deze richting
vinden wij twee kunstenaars die bijzonder veel belovend blijken: Ulf Rahmberg (geb.
1935) en Roy Friberg (geb. 1935). Rahmbergs figuurstijl is grof en brutaal, in
Mexikaanse geest bijna, en de afgebeelde mensen schijnen het slachtoffer te zijn,
ofwel van een wrede maatschappelijke machinerie, ofwel van de erotische drift als
blind mechanisme, die beide een destructieve kracht voortbrengen. Friberg, die
uitsluitend met potlood tekent, werkt meestal met interieurs, waar onverwachte en
plotse gebeurtenissen plaatsvinden, gebeurtenissen die de mensen overijld uit hun
situatie rukken of de ruimte aan het wankelen brengen. Ook in zijn wereld zijn de
mensen slachtoffers, maar van ongekende mysterieuze machten die niemand kan
identifiëren. Bij Rahmberg en bij Friberg vindt men een hevig sociaal en politiek
bewustzijn van de huidige tijd, die tot uiting komt in hun werken. Indien er vandaag
de dag in de Zweedse kunst iets nieuws en hoopvols te vinden is, is het juist de groei
van een zodanig bewustzijn, het gevoel van een verantwoordelijkheid voor de
gemeenschap en de medemensen.
Torsten Bergmark
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Het Zweeds theater vandaag
eclectisch te werk gaan is onze sterkte en onze zwakheid...
Een toneelvoorstelling bijwonen is in Zweden nog altijd in hoge graad een typisch
burgerlijk genoegen. Het land wil anderzijds een ‘volkheim’ zijn, in ieder geval een
welvaartstaat, dit wil zeggen, dat men niet bang is een krachtinspanning te doen om
de schouwburg voor iedereen toegankelijk te maken. Vóór 20 jaar, wanneer ergens
in het land over het Zweeds theaterleven gedebatteerd werd, beschouwde men het
ontbreken van interesse nog als misschien het ernstigste probleem; veel steden bezaten
niet eens een degelijk podium en het tekort aan toneelspelers was groot. De
theaterliefhebbers, die het oprichten van meer schouwburgzalen als een
noodzakelijkheid aanzagen, wisten nochtans dat zij eerst en vooral de aangroei van
publiek op het oog moesten hebben.
Het aantal theaterbezoekers is gestegen. Het Nationaal Theater in Stockholm,
Dramaten, treedt meestal op voor een uitverkochte zaal; terwijl er vóór 20 jaar slechts
3 stadsschouwburgen waren, zijn er nu reeds 17, en de twee organisaties die samen
voor de tourneewerkzaamheden instaan, denken, volgens de bijeengebrachte gegevens,
op een jaarlijks bezoekcijfer van 900.000 te kunnen rekenen. Het grootste theater ter
wereld! Hier kan men werkelijk van expansie spreken.
Het tekort aan toneelspelers blijft echter voortbestaan; daar zou nu stilaan een
einde moeten aan komen. Wij hebben namelijk drie staatsscholen, die samen jaarlijks
een 35-tal nieuwe acteurs kunnen leveren.
Het Rijkstheater, dat de kern uitmaakt van de tourneewerkzaamheden, werd
ongeveer 30 jaar geleden opgericht door de theaterlievende minister van kunsten en
wetenschappen, Arthur Engberg. De private toneelverenigingen hebben lange tijd
een pittoresk en avontuurlijk bestaan geleid, maar in de depressiejaren konden de
theaterdirecteurs onmogelijk genoeg geld samenrapen om toneelspelers en
treinkaartjes te betalen. Er waren wel altijd vrijgevige zielen, die Thalia op eigen
risico wilden dienen, en tot op het einde van de jaren 50 werden private
theaterrondreizen ondernomen; die pogingen mislukten echter, want de tijd van
rondreizende theaters die zich zonder subsidies kunnen redden, is definitief voorbij.
Het bedrag dat de staat jaarlijks voor rondreizende toneelverenigingen voorbehoudt,
bereikt tien miljoen kronen.
Vandaag de dag zijn er enkele Zweedse auteurs die toneelstukken schrijven. Wij
hebben zeer laat een eigen repertoire gekregen. Wanneer wij klassiekers willen
opvoeren, grijpen wij naar Engelse, Franse en Italiaanse stukken: Shakespeare,
Molière, Goldoni. Zelfs onze buren bezitten een oudere traditie dan wij: de Denen
hebben Holberg, die zij daarbij met de Noren delen. (Holberg werd in Bergen geboren
toen Noorwegen en Denemarken één waren; hij studeerde te Kopenhagen.) Strindberg,
onze eerste grote toneelschrijver, kwam pas 150 jaar later met zijn werken.
Een land zonder theatertradities moet als een spiegel tegenover de wereld staan.
Eclectisch te werk gaan is onze sterkte en onze zwakheid, zegt de pasbenoemde
directeur van Dramaten, Erland Josephson, die op 1 juli 1965 Ingmar Bergman
opvolgde. Onze toneelspelers moeten hun vermogen om vreemde temperamenten te
vertolken cultiveren. Het is goed mogelijk dat wij niet de Franse vlotheid bezitten,
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ja, misschien ook niet de Engelse, maar over 't algemeen waagt men het toch te
zeggen dat wij de buitenlandse dramatiek recht aandoen.
Zes programma's, waarmee Dramaten gedurende het jongste seizoen als gast
optrad op het platteland, kunnen als steekproef dienen van ons repertoire: Huset (van
de Zweed Werner Aspenström), On ne badine pas avec l'amour (Musset), Mutter
Courage (Brecht), Hedda Gabler (Ibsen), Le chapeau de paille d'Italie (Labiche) en
Marat/Sade (Peter Weiss).
Wat Amerika betreft komen Tennessee Williams en Arthur Miller dikwijls voor
op het programma. Albee en O'Neill zijn goed toegankelijk, vermits zij beiden
raakpunten bezitten met Strindberg. O'Neills postume drama's hadden hun
wereldpremière in Stockholm. Mrs O'Neill wilde hiermee haar dankbaarheid uiten
tegenover een vroegere directeur van Dramaten, Karl Ragnar Gierow, die enkele
stukken bewerkte, die niet voor theateropvoering geschikt waren.
De Zweedse theaterdirecteurs hebben altijd interesse getoond voor de grote Russen;
vooral Tjekov, wiens traag tempo goed overeenstemt met de Zweedse volksaard,
heeft hier weerklank gevonden. Zijn stukken worden opgevoerd met een veel sterker
accent op het nostalgieke, het zwaarmoedige dan bv. in Engeland. In de laatste tijd
zijn tevens enkele geëmigreerde Polen doorgedrongen: Mrozek en Gombrovicz,
wiens Yvonne met zijn surrealistisch decor en streng gestileerde actie - de toneelspelers
bewegen zich volgens choreografisch vastgestelde normen die chizofrenische
dwangvoorstellingen weergeven - hoort tot de merkwaardigste opvoeringen van het
jongste seizoen.
Men mag niet uit het oog verliezen dat er heelwat goede theaters bestaan in het
land. Gotenburgs stadstheater, waar men het ensemblespel druk heeft beoefend, kan,
volgens de mening van velen, met Dramaten wedijveren, evenzeer voor wat de
radikale keuze van de stukken aangaat, als voor de opvoeringen zelf. In de jaren
1954-60, toen Ingmar Bergman daar als regisseur werkzaam was, werd de scene van
Malmö als een Mekka van de theaterkunst beschouwd.
Toen Ragnar Josephson in 1948 aan het hoofd kwam te staan van het Nationaal
theater brak een nieuw tijdperk aan. Hij was kunsthistoricus en schrijver; evenals
zijn drie opvolgers, Gierow, Ingmar Bergman en Erland Josephson (die trouwens
zijn neef is), trad hij op als dramaturg. Hij nam T.S. Eliot en Giraudoux in zijn
programma op en introduceerde Zweedse negentiende-eeuwse stukken die
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nooit te voren waren opgevoerd.
Ingmar Bergman was, zoals trouwens Ragnar Josephson, slechts voor een periode
van drie jaar tot directeur aangesteld. Zij moeten nochtans tot de interessantste figuren
gerekend worden. Het is een feit dat theaterregisseur Bergman zich zeer goed met
filmregisseur Bergman kan meten. Tot zijn leermeesters rekent hij de grote
Strindbergspecialist Olof Molander en onze beste Shakespeare-regisseur, Alf Sjöberg,
wiens fantasievolle en feestelijk buitensporige voorstellingen een sterk persoonlijk
karakter dragen. Ingmar Bergmans register is uitgebreid. Tot zijn beste opvoeringen
horen totaal verschillende werken als De Misantroop, Faust, Peer Gynt. Toen hij
zich eens amuseerde met de enscenering van Lehars Lustige Weduwe, gelukte hij
erin onvermoede bronnen van frisse natuurlijkheid en onweerstaanbare humor uit
de versleten teksten te halen; met deze voorstelling alleen schreef hij een nieuw
kapittel in de Zweedse operettegeschiedenis. Zijn debuut als operaregisseur

Toneel uit ‘Fröken Julie’ (August Strindberg).
Acteurs: Gunnar Hellström en Ulla Jacobsson.
Regie: Per-Axel Branner / Bengt Ekerot.
Decor: Gunnar Lindblad.
Kostumes: Alvar Granström.

met Stravinsky's The Rake's Progress werd eveneens een succes.
Ingmar Bergmans opvoeringen zijn vol verrassende invallen, maar wat hem als
regisseur vooral kenmerkt is zijn gehoorscherpte voor de bedoelingen van de auteur.
Hij schittert niet door zijn originaliteit, hij tracht veeleer tot de essentie van het drama
door te dringen. Als personageinstructeur wordt hij in het land niet geëvenaard. Hij
is een perfectionist en vindt het belangrijk dat elke rol - ook minder gewichtige
bijrollen - een ideale bezetting krijgt. Daarom heeft hij in Dramaten een geweldig
ensemble van goede acteurs samengebracht. Eén van de klassieke schertsen uit zijn
directeurstijd is, dat hij een acteurs-tekort bij de andere theaters veroorzaakt heeft.
Toen hij Die Vermittlung van Peter Weiss ten tonele bracht, zat een extra uitverkozen
schaar karakteracteurs op de aanklagersbank - er waren nochtans erg weinig replieken
in die rollen voorzien.
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Dramaten (Nationaal Theater, Stockholm): scène uit ‘Yvonne’ (Witold Gombrowicz).
Acteurs: Ulla Sjöblom (Yvonne) en Mathias Hendrikson (de jonge prins).
Regie: Alf Sjöberg. Decor en kostumes: Sven Erik Skawonius.

Men kan hieraan toevoegen dat Ingmar Bergman, die even onverschrokken en vrij
is wanneer hij een stuk ensceneert als wanneer hij een film schrijft en regisseert, ook
even onbevreesd en onbelemmerd is op economisch gebied. Zonder enig slecht
geweten overschreed hij het budget van Dramaten met een miljoen kronen, terwijl
hij opgewekt op het feit wees, dat de uitvoer van zijn films een massa geld naar
Zweden gebracht heeft.
Hij had graag het entreegeld afgeschaft. Deze hervorming, een ‘volkheim’ waardig,
werd niet doorgevoerd, maar hij bereikte in ieder geval dat alle jongeren onder de
21 jaar, arbeiders zowel als studenten, hun kaartjes voor de gezamenlijke
voorstellingen, premières niet uitgezonderd, onder dezelfde voorwaarden als de
andere bezoekers zouden mogen kopen, maar aan een veel lagere prijs. Zij betalen
5 kronen voor een parketkaartje, 2 voor een plaats op de derde rang.
Universiteitsstudenten behouden deze voordelen tot aan hun 30 jaar.
In Dramaten heeft men enkele pogingen gedaan om te breken met het
kijkkastprinciep, bv. in Marat, waar de salon ingeraamd werd met effen
muuroppervlakte en waterleidingbuizen om een eenheid te vormen met ae badafdeling
in het Charentonhospitaal, in Hedda Gabler, waar de scene in rode schermen gekleed
werd, in dezelfde toon als de parketzetels, en in Die Vermittlung waar de rechtersstoel
in de eerste banken werd ingebouwd, met de rug naar het publiek, dat zich op die
wijze met de mannen van de wet vereenzelvigd voelde. De nieuwe theaterdirecteur
heeft nu een paar jonge auteurs, die tot nog toe met amateurs werkten in een klein
experimenteel theater, uitgenodigd een stuk voor Dramaten te schrijven. Hij wil ook
toneelspelers, die op het ogenblik niet speciaal geëngageerd zijn in een programma,
groepen laten vormen die een risico kunnen wagen, voorstellingen mogen geven die
een fiasco worden, die misschien een paar dagen lopen en misschien zelfs niet eens
vertoond worden.
Een vraag die met gelijke tussenpozen telkens weer opduikt: wie is meester,
regisseur of toneelspeler? Voor het ogenblik schijnt er evenwicht te bestaan tussen
beide partijen; de democratisering omvat tevens dat auteurs niet noodzakelijkerwijze
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als binnendringers aanzien worden wanneer zij op de repetities aanwezig zijn.
(Dramaten
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heeft een hofpoëet: de schrijver Lars Forsell maakt deel uit van het huis en mag erop
rekenen dat zijn stukken opgevoerd worden.)
Krachtige toneelpersoonlijkheden hebben zich steeds weten te handhaven tegenover
de meest wilskrachtige regisseurs. Dramaten heeft verscheidene briljante acteurs
gehad. In de vorige generatie trad Tora Teje op, een wonderbare Medea die ook de
tragische vrouwenfiguren van O'Neill en Lorca verpersoonlijkte, en die zich met
haar onuitputtelijke zwarte humor wist te vereenzelvigen met de bizarre grootmoeder
in Hjalmar Bergmans Farmor och Vår Herre. Lars Hansson, die vorig jaar overleed,
had King Lear, Julius Caesar en de grote Strindberg-opgaven op zijn actief. Hij bezat
het fantastisch vermogen zijn personages te doordringen, en hij kon zich portretgelijk
maken, of hij nu een blozende boerenhoofdman als Gustaaf Wasa, een geëffemineerde
Gustaaf III, of een kordate knorrepot als Karel XII moest voorstellen. Zijn
voortreffelijk vermommingstalent konden wij voor het laatst bewonderen, toen hij
de rol van paus Pius XII speelde in Hochhuths Der Stellvertreter.
Wegens de taal zijn onze toneelspelers natuurlijk verhinderd een internationale
carrière te maken. Toch hebben de Zweden zich laten gelden toen ze in het Théâtre
des Nations te Parijs met een werk van Strindberg optraden. Inga Tidblad maakte
grote indruk als de tere, decadente adellijke juffrouw, terwijl Ulf Palme de erg
opdringerige bediende speelde. Een reeks kunstenaars heeft nu nochtans beroemdheid
verworven langs de film om: Gun Wållgren, de ideale vertolkster van Ibsen en
Anouilh, Gertrud Fridh, Anita Björk en Bibi Andersson. Max von Sydow, Jarl Kulle
en Ulf Palme onderscheiden zich door die soort veelzijdigheid die de Engelsen
‘versatility’ plegen te noemen. Gunnar Björnstrand is de scherpzinnige raisonneur
en Allan Edwall heeft zich in Brechts Sveik tot onze beste comediant ontpopt.
Wat het decor betreft stellen wij vast, dat de vrije kunstenaars het meeste succes
behalen. Voor Les Mouches van Sartre sculpteerde Eric Grate een imponerend
Apollobeeld van kolossaal formaat, dat de scene domineerde en een effektvol symbool
werd voor het blinde, onverbiddelijke noodlot.
De ongekunstelde schilder Olle Olsson in Hagalund maakte lange tijd vrolijke,
trouwhartige decors voor het operettetheater Oscars (vóór men diepvriesmusicals
begon te importeren als My Fair Lady, How to succeed..., waar toneelbeeld, costumes,
alles, zelfs toonval en bewegingen van de toneelspelers in de koop begrepen waren)
en de surrealist Stellan Mörner heeft verrukkelijke Shakespearefeeëries gecreëerd.
Sven Erixon, krachtvol colorist, gaf 20 jaar geleden vaste decoratie voor Richard II
in diep grijs, waartegen de middeleeuwse klederdracht zich met een verblindende
pracht aftekende, en Alf Sjöberg liet vóór enkele jaren de decorateur Lennart Mörk
teruggrijpen naar Shakespeares scenehuis door een speelplan in het midden van het
toneel te plaatsen; Olof Molander verplaatste de Antigone van Sofocles in een
barbaarse oertijd door in de plaats van witschemerende marmerzuilen een koninklijke
burcht van houten balken op te bouwen.
Djuna Barnes The Antiphon is taalkundig wel het meest ingewikkelde en moeilijkst
toegankelijke stuk dat in Dramaten ooit werd opgevoerd.
Ondertussen nemen in de kleine experimentele theaters de binnenlandse jonge
avantgardisten de scene in beslag met hun vrije associatiespelen. In deze werken is
niet alleen de grens tussen toneel en salon weggevaagd, er heerst volkomen vrijheid
van tijd, plaats, toestanden, gedachten, gevoelens, onderwerp, ja, zelfs woorden en
lettergrepen worden aan de toeschouwer overgelaten die ze met behulp van zijn eigen
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fantasie een artistieke inhoud moet geven. Voor een groot deel komen de impulsen
van de Amerikaanse Happenings die door de radikale muziekvereniging ‘Fylkingen’
geïntroduceerd werden; zowel de beroemde Koreaanse avantgardist Namn June Paik
als de Amerikanen John Cage en Rauschenberg waren te gast in Stockholm.
Er valt nu af te wachten wanneer het ‘open theater’ het Nationaal Toneel zal
veroveren; volgens sommige gegevens zou het zeer vlug kunnen geschieden.
Ondertussen trachten de stadstheaters en het Rijkstheater het publiek voor Brecht,
Genet en Wesker te winnen. De weerstand tegen het platte realisme van de laatste
kan soms hardnekkig zijn.
Onder de Zweedse dramaturgen bevindt zich een absurdist, Bertil Schütt, die op
de studioscene heeft kunnen lichtgeven aan zijn bizarre schertsgrillen. In heel Zweden
worden de ‘praatjes’ - ‘Speakies’ van deze originele waarzegger Sandro Key-Åberg
opgevoerd. Zij werden in 8 talen vertaald. In een ‘Speaky’ geeft deze buitengewone
schrijver een satire op de dwaze praat van de mensen, die hij in contrast brengt met
de wereldrampen en de ondergang, die ons allemaal te wachten staat.
Barbro Hähnel
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Zweedse muziek na 1945
kaleidoscoop

links: Hilding Rosenberg

De tweede wereldoorlog betekende voor Zweden, zoals voor de meeste andere
Europese landen, een wezenlijke isolering van de kunst, die niet gebroken werd
vooraleer de grenzen weer opengingen. In het Zweedse muziekleven trad toen
plotseling een reeks componisten naar voren, die tot dan toe min of meer onbekend
gebleven waren of die men toch als gevaarlijke revolutionairen aanzien had: Bartók,
Hindemith, Schönberg, Webern en Berg.
De toondichters die in de jaren 1920-30 debuteerden, hadden vanzelfsprekend een
persoonlijke muziekstijl kunnen opbouwen. De ontwikkeling van de jongste 20 jaar
heeft nochtans eveneens sporen achtergelaten in hun werk. H i l d i n g R o s e n b e r g
(geb. 1892) maakte zich in het midden van de jaren 50 de twaalftonen-techniek eigen.
De merkwaardige serie van zes strijkkwartetten (1957-58) is een uiterst persoonlijke,
melodische variant van deze techniek. De drie Riflessioni voor strijkers (1960) kunnen
beschouwd worden als de verdere ontwikkeling van deze kwartetten tot orkestwerk.
G ö s t a N y s t r ö m (geb. 1890) componeerde op het einde van de jaren 50 een
reeks werken van groter formaat in uiterst diepe en scherpe tonen, bv. de opera Herr
Arnes penningar (1959, naar het werk van Selma Lagerlöf), het Vioolconcerto (1956)
en het pianoconcerto Concerto ricercante (1960).
M o s e s P e r g a m e n t (geb. 1893) schreef na de oorlog
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rechts: Karl-Birger Blomdahl

eveneens een reeks werken van groot formaat en nam in zijn latere werken een steeds
meer moderne toon aan, o.a. in de opera's Himlens hemlighet (1953, naar een werk
van Pär Lagerkvist) en Eli (1959, naar Nelly Sachs), verder nog in het oratorium De
zeven doodzonden (1963) en in twee vioolconcerto's (1950, resp. 1957).
De Zweedse toondichters die in de jaren 30 op het voorplan traden, schenen lang
buiten elke nieuwe invloed te blijven; in het begin van de jaren 50 sloegen ook zij
nochtans de nieuwe weg in. Dit merken wij best bij D a g W i r e n (geb. 1905). In
zijn Vierde Symfonie (1951-52) en Vierde Strijkkwartet (1952-53) heeft hij een
strenge, zeer persoonlijke stijl, die gedomineerd wordt door een streven naar
tematische eenheid. L a r s - E r i k L a r s s o n (geb. 1908) gaf eveneens rond diezelfde
tijd blijk van gelijkaardige tendensen, o.a. in zijn lyrisch-expressieve vioolconcerto's
(1952) en strijkkwartetten, Quartetto alla serenata (1955). In 1960 gaat Larsson
plotseling over tot de twaalftonen-techniek. Deze nieuwe stijl gebruikt hij met de
meeste overtuiging in zijn Variaties voor orkest (1962).
G u n n a r D e F r u m e r i e (geb. 1908) heeft zijn krachtvolle, lyrische stijl van
de jaren 30 niet opvallend verder ontwikkeld, zelfs niet in zijn meer dramatische
werken, als bv. het dynamische Pianotrio nr. 2 (1952).
E r l a n d Vo n K o c h laat zich sinds het midden van de
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links: Sven-Erik Bäck
midden: Ingvar Lidholm
rechts: Allan Pettersson

jaren 50 sterk beïnvloeden door de Zweedse volksmuziek en herinnert ons sterk aan
Bela Bartók. Vgl. bv. zijn Oxbergsvariaties (1956) en Midsommardalen (1962, naar
Harry Martinson).
De meest diepgaande stijlverandering vinden wij weliswaar bij H i l d i n g
H a l l n ä s (geb. 1903) die een steeds radicalere weg inslaat met reeksen composities
op tekst, bv. in de vijfde symfonie, Sinfonia aforistica (1963) en Rapsodie voor
sopraan en kamerorkest (1963, op een gedicht van Eric Lindegren).
De eerste en duidelijkste resultaten van de nieuwe impulsen van de naoorlogse tijd
ontdekken wij echter bij de zogenoemde ‘Maandagsgroep’ waarbij zich de
toondichters Karl-Birger Blomdahl, Sven-Erik Bäck, Ingvar Lidholm en Sven-Eric
Johansson aangesloten hebben. Deze ‘Maandagsgroep’ studeerde o.a. Stravinsky,
Bartók, Hindemith (‘Unterweisung im Tonsatz’) en Schönberg.
K a r l - B i r g e r B l o m d a h l s (geb. 1916) muziek wordt vooral gekenmerkt
door een klare, formele opbouw, waarin de muzikale ontwikkeling graag een sterk
crescendo vormt (bv. Forma ferritonans, 1961) en door een opvallende ritmische
energie (bv. in het Kamerconcerto voor piano, houtblazers en slagwerk, 1953).
Blomdahl bereikte een internationale faam met zijn derde symfonie Facetter
(1950), gevolgd van een reeks groots opgevatte werken, nl. de oratoria I speglarnas
sal (‘In de spiegelzaal’, 1952, naar een werk van Eric Lindegren: ‘Mannen utan väg’)
en Anabase (1956, naar een werk van St. John Perse). Men zou de ongewone
ruimteopera Aniara (1959, op een libretto van Eric Lindegren, naar het epos van
Harry Martinson) een syntese van zijn stijl kunnen noemen. Zijn laatste afgewerkte
compositie, de opera Herr von Hancken (1965) is als het ware een poging om een
moderne opera buffa te schrijven.
S v e n - E r i k B ä c k (geb. 1919) schrijft aanvankelijk opvallend lineaire muziek
met strenge contrapuntische inslag (bv. Het tweede strijkkwartet, 1947 en de
Johannesmotetten, 1946-47), maar neemt rond het midden van de jaren 50 de
twaalftonen-techniek aan en werkt later met een steeds meer uitgedunde muzikale
samenstelling, bv. in Sinfonia di camera (1955), het Vioolconcerto (1957) en A game
around a game (1963). Het laatstgenoemd werk wordt vooral gekarakteriseerd door
een rijke klankfantasie en een muzikale speelsheid, trekken die men ook terugvindt
in Favola voor klarinet en slagwerk (1963), waarin Bäck eveneens een meer
melodische functie van het slagwerk nastreeft.
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De drie kameropera's Tranfjädrarna (1956, de Traanveders), Gästabudet (1958,
Het Feestmaal) en Fågeln (1961, De Vogel, samen met Gästabudet op een libretto
van Östen Sjöstrand) tonen best aan hoe diep menselijk Bäck geengageerd is en met
welke opvallende spaarzaamheid hij de muzikale middelen aanwendt.
I n g v a r L i d h o l m (geb. 1921) kende een internationale doorbraak met zijn
Ritornell voor orkest (1955), waar subtiele,
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links: Maurice Karkoff

midden: Bengt Hambraeus

rechts: Bo Nilsson

lyrische gedeelten contrasteren met geweldig dynamische. Zijn
romantisch-expressionistisch temperament komt ook duidelijk tot uiting in de cantate
Skaldens Natt (1958, de Nacht van de Dichter), een moderne parallel van Mahlers
grote, autobiografische koorsymfonie. Lidholms expressionisme domineert ook in
het dynamisch en kleursprankelende Poesis per orchestra (1964) met zijn
improvisatorische inslag en niet-conventionele speelaard. Met de koorsuite A
capellaboek (1959) schiep Lidholm een vokale overeenkomst met Bartóks
‘Mikrokosmos’, een serie koorwerken in verschillende moeilijkheidsgraad. De
muzikaal geraffineerde opera-cantate Nausikaa ensam (1963, naar een deel van
Eyvind Johnsons roman ‘Strändernas Svall’) verenigt een gedurfde tonaliteit met
een lyrische grondtoon.
A l l a n P e t t e r s o n (geb. 1911) staat alleen in de wereld van de Zweedse muziek:
‘een volksdichter in tonen’, zoals bv. in zijn autobiografisch getinte orkestwerken
(o.a. 5 grote symfonieën en concerto voor strijkers Nr. 3, 1957) waar hij hevige
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uitbarstingen in contrast brengt met eenvoudige, overtuigd gelovige tonen, die ons
doen denken aan volksliederen en godsdienstige gezangen.
De volgende generatie van de Zweedse naoorlogse muziek toonde bij haar eerste
optreden in het begin van de jaren 50 minder interesse voor gedurfde stilistische
experimenten, maar bleef daarentegen veilig de reeds platgetreden sporen volgen:
Bartók, Prokofjev, Lars-Erik Larsson.
M a u r i c e K a r k o f f (geb. 1927) is door en door romanticus. Zijn vroegste werk
wordt daarom gekenmerkt door een romantisch-lyrische taal, die in zijn latere werken
een meer expressionistisch karakter zal dragen. In zijn Negen aforistische variaties
voor orkest (1959) en Orkestvariaties (1961) komt hij op met sterk persoonlijke en
moderne vormen: een uiteengerukte orkestbezetting en een streng toegepaste
reeksen-techniek. Terwijl de vierde symfonie (1964) ons een weinig aan Alban Berg
herinnert, kan 7 Pezzi voor orkest (1964) beschouwd worden als een klare syntese
van de verschillende elementen in Karkoffs muziek.
H a n s E k l u n d (geb. 1927) vertoont in zijn vroegste werken (o.a. Variaties voor
strijkorkest 1952, en het Vioolconcerto van 1957) invloed van de muziek van Bartók
en Prokofjev. Erg persoonlijk is daarentegen Muziek voor orkest (1960), een krachtige
en sterk ritmische compositie.
Jan C a r l s t e d t (geb. 1926) heeft sterk de invloed ondergaan van de Zweedse
volksmuziek van de provincie Dalarna die hij nauwkeurig bestudeerd en als het ware
diep ingeademd heeft. Carlstedts rijpste werken, Sonate voor Vioolsolo (1959) en
Sonate voor twee violen (1956), vertonen duidelijk de sporen van volkse speeltechniek.
L a c i B o l d e m a n n (geb. 1921) wordt misschien het meest gewaardeerd voor
zijn fijngestemde kinderliederen (o.a. Möss i månsken, muizen in de maneschijn,
1962) en zijn kinderopera Svart är vitt, sa kejsaren (Zwart is wit, zei de keizer, 1965),
maar ook voor zijn ritmisch vitaal pianoconcerto (1956).
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G u n n a r B u c h t (geb. 1927) neemt door zijn respekt voor traditie een plaats in
tussen de componisten van de jaren 50 en de meer radikale jongere generatie. In zijn
zes symfonieën, de cantate La fine della diaspora (1958) en Couplets et refrains
voor orkest (1960) is zijn stijl dramatisch en gedeeltelijk pointillistisch. De opera
Tronkrävarna (de trooneisers, naar Ibsen) is bijna voltooid.
B e n g t H a m b r a e u s (geb. 1928) is een bezetene van de klank. Hij wil de
luisteraars in het centrum van de muziek plaatsen, in een gewelf van klanken bv. in
Introduzione - Sequenza - Coda, voor fluiten en slagwerk, 1958-59, en Segnali voor
snaarinstrumenten, 1960. De elektronisch bewerkte orgelcompositie Konstellationer
III karakteriseert hijzelf als ‘een fantastisch ruimteorgel over alle grenzen heen’.
Reeds in zijn vroegste werken getuigt Hambraeus voor een ongewone klankfantasie;
in bv. Spectrogram (1953) en Crystal sequence (1954) maakt hij gebruik van een
reeks nieuwe effekten, die eerst veel later algemeen geaccepteerd werden, bv.
‘clusters’.
Hij componeert graag hele ‘families’, werken die afzonderlijk kunnen opgevoerd
worden of gecombineerd met andere van dezelfde serie, bv. Konstellationer I-III en
de groep Transit II - Rota I-III - Transfigurationer.
B o N i l s s o n (geb. 1937) is als toondichter in alles hoofdzakelijk autodidact,
alhoewel hij in nauw contact gestaan heeft met de avantgardistische kringen van
Keulen en Darmstadt. Zijn vroegste werken, waaronder Buch der Veränderungen
(1957), vertonen een ongewone klankfantasie in een sterk pointillistische
orkestbezetting, waarin het slagwerk een grote rol speelt.
Op het einde van de jaren 50 interesseerde Bo Nilsson zich speciaal voor de
semantisch-fonetische problemen van de vokalische muziek (cfr. de Oswaldcantate,
een trilogie, 1957-1959). Zijn latere orkeststukken vertonen een meer lineaire
compositie, waarin de dynamische ontwikkeling een belangrijke rol speelt, bv. in
Szene I-III (1960-61) en Entré voor orkest en magnetofoonband (1963).
H a n s H o l e w a (geb. 1905 te Wenen) is een alleenstaande figuur in de Zweedse
muziekwereld. In de jaren 1920 behoorde hij tot de Schönberg-kring, maar reeds in
het begin van de jaren 30 werkte hij met een consequente twaalftonentechniek. Sonate
voor vioolsolo (1960), Duo voor viool en cello (1962) en Strijkerstrio (1959) en het
uitdrukkingsvolle Vioolconcerto (1965) horen tot de interessantste werken uit zijn
produktie.
De componisten die in het begin van de vijftigerjaren debuteren, aanzien over het
algemeen Blomdahl en Lidholm als hun leraars, o.a. L a r s We r l e (geb. 1926) die
een sensationeel debuut maakte op het feestfestival te Bilthoven (1960) met zijn
strijkkwartet Pentagram (1959-60). Zijn Sinfonia da camera (1961) heeft een
ingewikkelder zinsmelodie en laat aan de vertolkers zekere improvisatorische
vrijheden toe, zoals ook het werk waarmee hij wel het meest de aandacht op zich
getrokken heeft: de arena-opera Drömmen om Thérèse (1963-64). In deze opera die
tot de merkwaardigste werken van de moderne opera-litteratuur moet gerekend
worden, wordt het publiek in een kring rond de scene geplaatst, en het orkest achteraan
tegen de muren gegroepeerd.
J a n B a r k (geb. 1934) en F o l k e R a b e (geb. 1935) zijn beiden hun loopbaan
als jazztrombonisten begonnen. In het orkestwerk Pychnos (1962) maakt Jan Bark
gebruik van een reeks ongewone speeltechnische effekten die een bijna schandalige
opmerkzaamheid wekten. Zo gebruikt ook Folke Rabe in Pièce (1961) het spreekkoor
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op een dubbelzinnige en dikwijls zuiver humoristische wijze. Hun meest persoonlijk
werk schreven ze samen: Bolos (voor 4 trombonen (1962), dat ons een voorbeeld
geeft van een reeks nieuwe en fascinerende speelwijzen, gedeeltelijk door de
jazzmuziek beïnvloed. In hun laatste werken hebben beide toondichters zich tot het
instrumentaal theater gekeerd.
K a r l - E r i k We l i n (geb. 1934) verwierf faam als pianist en organist, speciaal
als vertolker van radikale muziek en instrumentaal theater. Zijn vroegste werken zijn
zacht en lyrisch (bv. Sermo modulatus, 1959), later wordt hij dramatischer bv. in
Manzit (1963) en vooral in Esservecchia (1963). In Warum nicht? (1964) voor
instrumentaal ensemble en Pereo voor 36 strijkers (1964) merkt men een zekere
reactie: zachte tonen en klankkleur als belangrijkste uitdrukkingsmiddelen.
A r n e M e l l n ä s (geb. 1933) weeft een schitterend en pointillistisch
klankenweefsel rond het solistenspel, bv. in zijn vroegste werken: Dagsfärd och
natthärbärge (dagreis en nachtherberg, 1960) en Färgernas hjärta (Het hart van de
kleuren, 1961). In het orkeststuk Collage (1962) past hij een uiterst persoonlijke
compositietechniek toe: hij combineert verschillende composities met elkaar op een
collage-manier. J a n W. M o r t h e n s o n (geb. 1940) is misschien de meest
persoonlijke componist van zijn generatie. Het orgelwerk Some of these (1961) is
grafisch genoteerd en laat de vertolker aldus een grote vrijheid bij de uitvoering; in
zijn orkestwerken staat Morthenson onder de invloed van klankvorsers als Ligeti en
Penderecki: Coloratura II (1962) is een stuk stilstaande muziek, evenals Coloratura
III (1963), dat bestaat uit één enkel vast akkoord dat een langzame, bijna onmerkbare
klankverandering ondergaat dank zij een passende instrumentering.
J o h n n y G r a n d e r t (geb. 1939) debuteerde pas in 1965, maar heeft reeds blijk
gegeven van een ongewone klankfantasie bv. in Mirror 25, orkeststuk, en in Ten and
thirty (1965) dat de aandacht trok door het gebruik van ongewone ‘instrumenten’,
als zaag en kogelpistolen.
Claes M. Cnattingius

Vlaanderen. Jaargang 15

187

Industriële vormgeving
Het is algemeen bekend dat Zweden zeer vooruitstrevend is op het gebied van de
industriële vormgeving. Reeds tijdens de eerste wereldoorlog begon het design zich
te ontwikkelen en nam in de daaropvolgende jaren een hoge vlucht en een enorme
evolutie. Dat in de eerstkomende jaren voorzien wordt dat 20 à 30% van de Zweedse
afgestudeerden een werkkring zal vinden in het grote bedrijf, dat de industriële
vormgeving nu eenmaal in Zweden is, spreekt voor zichzelf.
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Ballet in Zweden
traditie en internationale standing
Ballet is een kunsttak, die in Zweden kan bogen op zeer oude tradities. De koninklijke
familie zocht vroeger ondermeer vermaak in een soort feestelijk spektakel, dat men
‘hofballet’ heette. Pas toen men in Stockholm het Koninklijk Theater stichtte als huis
en tehuis voor opera en dans, werd het ballet voor het brede publiek toegankelijk.
Van de 18de eeuw af onderhield het Koninklijk Zweeds Ballet levendige kontakten
met de andere Europese landen. Het Theater nodigde buitenlandse balletmeesters en
dansers uit om als gast op te treden en men volgde het Europese repertorium. Het
Zweeds Ballet beperkte zich echter niet tot deze eerder passieve rol, maar droeg
zijnerzijds evenzeer bij tot de ontwikkeling der danskunst. Vandaag de dag beweegt
deze bijdrage zich hoofdzakelijk op het gebied van de choreografie; Zweden kan
zich inderdaad roemen op enkele choreografen van internationale standing.
Reeds in de dertigerjaren begonnen jonge Zweedse dansers, die in Duitsland moderne
scholen hadden bezocht en die bij hun terugkeer dansavonden organiseerden in eigen
choreografie, het Koninklijk Zweeds Ballet concurrentie aan te doen. Onder deze
dansers trof men er heelwat aan met een rijk talent.
Toen deze jongeren groepen vormden en nieuwe composities naar voren brachten
- vaak met eigentijdse motieven in de vorm van psychologische studies of politieke
debatten - dan stonden deze voorstellingen in schreeuwende tegenstelling tot de
naïeve en werkelijk slecht gedanste balletsprookjes van het Koninklijk Theater. De
tijd om een vernieuwing van het ballet door te voeren, was rijp en liet niet lang meer
op zich wachten.
Het Koninklijk Theater zag eindelijk in, dat Stockholm gelijke tred moest houden
met de evolutie en in 1949 werd een beroep gedaan op de Engelse choreograaf Antony
Tudor, die een seizoen lang aan het werk bleef en aan de hernieuwing gestalte begon
te geven. Hij reorganiseerde de balletscholen, stelde richtlijnen voor een hoogstaand
repertorium op, ensceneerde twee eigen balletten en als eerste klassiek stuk Giselle.
Tudor verliet daarna Stockholm om de leiding van het Ballet van de Metropolitanopera
over te nemen. Hij werd opgevolgd door Mary Skeaping, die van het Sadler's Wells
Ballet kwam. Zij stelde zichzelf voor de zware opdracht van een oudmodisch
operaballet een modern ensemble te maken met internationale standing. Om dit doel
te bereiken, dreef zij een zeer intensieve scholing door, alsmede de opvoering van
grote, avondvullende, klassieke balletstukken, zoals Het Zwanenmeer en Doornroosje.
Zowel in de balletzaal als op het podium ontwikkelde zich de techniek van de dansers
en zij deden vooral ervaring op.
Mary Skeaping hield zich sedert jaren bezig met de studie van het ballet en zijn
geschiedenis en trachtte, bij elke enscenering, zich zo getrouw mogelijk te houden
aan de
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Scène uit ‘Sisyfos’.

originele. Wij denken hier vooral aan haar versie van Giselle, die uiterst tijdsgebonden
was. Zij kreeg in het Drottningholmtheater naar hartelust gelegenheid om haar
wetenschap op het podium aan te wenden. Zo stelde zij, bij gelegenheid van het
bezoek van Koningin Elisabeth in 1956, het ballet Cupido samen, volgens een libretto
van de Zweedse dichter Georg Stiernhielm, die in de 17de eeuw leefde, en met muziek
van Purcell. Het ballet werd in één decor gedanst, ontworpen naar schetsen uit de
verzameling van het Drottningholmmuseum.
Voor de ontwikkeling van het Koninklijk Zweeds Ballet was nochtans een kwalitatief
hoogstaand repertorium van wezenlijk belang. Het Theater nodigde de Zweedse
choreografen uit om oorspronkelijke balletstukken te ontwerpen. Birgit Cullberg,
Ivo Cramér en Birgit Åkesson huldigden een volledig verschillende stijl in hun
choreografie en de dansers, die zich tot dan toe uitsluitend van de klassieke techniek
bediend hadden, zagen zich genoodzaakt zich aan de nieuwe eisen aan te passen. Op
die wijze verwierven zij veelzijdigheid en hun gevoel voor stijl werd aangescherpt.
Hoeveel ensembles kunnen zich roemen op het feit, dat zij balletstukken kunnen
aanbieden, waarvan de verscheidene stijlen vier eeuwen omspannen?
Tenslotte was het Koninklijk Zweeds Ballet zóver opgeklommen, dat het voor een
internationaal publiek kon optreden en aan kontrakten mangelde het niet. De
allereersten, die in het buitenland dansten, waren twee afzonderlijke dansers, nl.
Björn Holmgren en Ellen Rasch, die in Frankrijk en Engeland als gast optraden. Het
hele ensemble reisde naar de festivals in Edinburgh, Nervi en Parijs en er volgden
toernees, waarvan de langste doorheen heel China ging. Onder de kunstenaars, die
onlangs in het buitenland optraden, moet Mariane Orlando vernoemd worden, die
samen met haar partner Caj Selling het seizoen 1961-62 doorbracht bij het American
Ballet Theatre. Selling werd het jaar daarop door Peggy Van Praagh geëngageerd
voor het nieuwe Nationaal Ballet in Australië. Verner Klavsen danste in de herfst
van 1963 in de Sovjetunie,
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o.a. in het Bolschojtheater. De ballerina Gerd Andersson trad, met Gene Kelly, op
voor de Amerikaanse T.V.
De twee voornaamste Zweedse choreografen dragen beiden als voornaam Birgit,
maar hiermee houdt ook elke gelijkenis tussen hen op. Hun kunst bezit hoegenaamd
geen raakpunten, beiderzijds bestaat er een essentieel verschil. Birgit Åkesson
debuteerde het eerst. Ze was leerlinge van Mary Wigmans, stond nochtans ver
verwijderd van het Duitse expressionisme, rukte zich los en trachtte tijdens enkele
studiejaren in Parijs haar eigen kunstuitdrukking te vinden. Ze trad in de kring van
het Vieux Colombiertheater en voelde zich meer aangetrokken tot de avantgardistische
elementen in de beeldhouwkunst, de schilderkunst en de architectuur, dan tot eender
welke actuele beweging op het gebied van de dans. Haar interesse was op primitieve
dansvormen gericht. Na haar debuut trad ze slechts nog zelden op. Op het einde der
veertigerjaren behoorde zij tot de jonge generatie, die zich rond het tijdschrift ‘Prisma’
groepeerde, dat de spreekbuis van de muziek, de literatuur en de dans van de nieuwe
tijd was. In dit vitale milieu vond Birgit Åkesson medewerkers voor de balletstukken,
die zij moest realiseren voor het Koninklijk Theater. Voor het eerste ballet, nl. Sisyfos,
waarvoor zij de choreografie waarnam, samen met haar muzikale medewerker Kåre
Gundersen, schreef Karl-Birger Blomdahl de muziek, Erik Lindegren het libretto en
voor het decor stond Tor Hörlin in. Meerdere balletten volgden, steeds met originele
Zweedse muziek en decors, ontworpen door moderne kunstenaars, die met vreugde
experimenteerden. Dank zij deze voorstellingen werd het Koninklijk Theater de
vernieuwer van het Zweedse theaterdecor.
Birgit Cullberg debuteerde tien jaar later dan haar voornaamgenote. Zij was ook later
met dansen begonnen, namelijk pas toen ze volwassen was en nadat ze een
kunstschildersschool gevolgd en aan de universiteit gestudeerd had, o.a.
literatuurgeschiedenis. Bij Kurt Jooss in Dartington Hall in Engeland werd de
studentin danseres, en toen ze weer thuiskwam, was zij een volleerde kunstenares
van het podium, met zowel dramatisch als humoristisch gerichte begaafdheid. Zij
bracht al dansend ironische dierstudies voor het voetlicht, belichtte met psychologisch
doorzicht menselijke zwakheden en danste snijdende satires. Bijna gelijktijdig
componeerde ze ook groepsdansen. Haar eerste groot dramatisch ballet, Fräulein
Julie, een dansdrama naar het stuk van Strindberg, kwam in 1950 uit. Het ballet werd
ontworpen voor Elsa-Marianne von Rosen, die in de titelrol werkelijk uitblonk. De
voorstelling werd een volledig succes en dit bracht mee, dat Fräulein Julie mét
choreografe en ballerina voor het Koninklijk Theater geëngageerd werd.
Birgit Cullberg put haar stof graag uit de literatuur en geeft het gebeuren in
bewegingen weer, die zó klaar en bevattelijk zijn, dat niemand het programma hoeft
te lezen om te weten waar het om gaat. Zoals voor de meeste dramatici en
filmregisseurs wordt ook voor haar elk werk een persoonlijke uiteenzetting - eigen
sterk inwerkende belevenissen worden omgevormd en krijgen hun artistieke oplossing
in het ballet. De centrale figuur is meestal een vrouw, van wie het innerlijke leven
wordt onthuld, bv. de klassieke tragedie Medea, verteerd door eerzucht, of het jonge
meisje uit Lapland, eenzaam en geremd, met haar erotische dromen in het ballet
‘Månrenen’ (Maanrendier), of ‘De vrouw aan de zee’, geboeid door de mystiek van

Vlaanderen. Jaargang 15

de zee, doch door de liefde tot de werkelijkheid gebracht en tot het warme familieleven
gevoerd.
Geruime tijd bracht alleen het Koninklijk Zweeds Ballet de Cullberg-opvoeringen
ten tonele, tot zekere dag een uitnodiging kwam vanwege het Koninklijk Deens Ballet
om Månrenen op te voeren; dit werd het voorspel tot een internationale carrière. Het
American Ballet Theater en het City Ballet van New York volgden, evenals
Zuidamerikaanse en Europese instellingen.
Birgit Cullberg heeft ook T.V.-balletten gecomponeerd. Reeds in haar eerste
T.V.-werk, De boze Koningin, wendde zij een nieuwe techniek aan. Zij gebruikte
enkele vaste camera's en paste haar choreografie aan de beeldcoupes aan. In de
T.V.-versie van De vrouw aan de zee werd deze techniek volledig op punt gezet en
zal in haar komende T.V.-werk opnieuw toegepast worden.
Het meest volkse balletstuk uit het repertorium is ‘De verloren zoon’. De naïeve,
populaire schilderijen van Dalekarlia en de volksmuziek hadden reeds Les Ballets
Suédois het stuk De dwaze maagden geïnspireerd en spoedig volgde een hele reeks
balletten in dezelfde stijl. Geen enkele bezit echter de charme van Ivo Cramérs De
verloren zoon, met heerlijke muziek van Hugo Alfvéns en een decor van Rune
Lindström, gebaseerd op echte Dalekarlia-schilderijen.
Ivo Cramér was leerling van Birgit Cullberg, danste in haar eerste balletten, maar
trad spoedig als choreografische persoonlijkheid naar voren. Hij had, samen met zijn
lerares, in de veertigerjaren een eigen balletgemeenschap ‘Het Zweedse Danstheater’.
Hij liet het ballet nooit los, maar ontpopte zich als een der meest gezaghebbende
muzikale regisseurs van Scandinavië en ensceneerde uiteraard dan ook opera's en
dramatiek. Hij is een der Zweedse choreografen, die, op grond van Birgit Åkessons
initiatieven, staatstussenkomst wenste voor een choreografisch instituut, verbonden
aan de Muziekacademie, en die deze subsidie dan ook bekwam. In de herfst van 1963
ging dit instituut
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Mariane Orlando en Caj Selling in ‘Månrenen’

van start, met Birgit Cullberg als rector en met choreografen en theaterexperten als
leraars. Birgit Åkesson en Birgit Cullberg zetelen ook in de balletraad, die het
Koninklijk Zweeds Ballet beheert. Antony Tudor keerde als artistiek leider terug,
toen Mary Skeaping zich in 1962, na acht jaar functie als hoofd van het Ballet,
terugtrok. Recente werken van Tudor zijn de balletten Dark Elegies, Pillar of Fire
en Romeo en Julia en ontwierp in de herfst van 1963 een origineel ballet
Trompetten-echo, met muziek van Martinu.
Het Koninklijk Zweeds Ballet, uiteraard het dominerende dansensemble van
Zweden, is echter niet het enige. Gotenburg heeft balletten aan zijn Groot Theater,
Malmö aan zijn Stedelijk Theater en buiten dat treden nog andere dansgroepen - met
wisselende levensduur - op. Elsa-Marianne von Rosen stichtte in 1960 het
Scandinaafse Ballet en ging daarmee twee seizoenen op tournee. Het was een
persoonlijk en charmant ensemble, dat Bournonvilles en von Rosens eerste eigen
werken danste. Sedert 1961 treedt in Stockholm een jazzballet met Zweedse en
Amerikaanse dansers op. Bovendien heeft Stockholm steeds een balletprogramma
in de belastingsvrije vermakelijkheden, die in de openlucht plaatsvinden op het grote
Parktoneel.
Anna Greta Ståhle
Balletcriticus bij het grootste ochtenblad van Zweden ‘Dagens Nyheter’ en
correspondente voor Scandinavië bij het Amerikaanse ballettijdschrift ‘Dance News’.
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Aspecten van de hedendaagse Zweedse filmkunst
het psychologisch realisme
De Amerikaanse filmcriticus Lewis Jacobs zette onlangs in een essay voorop, dat
Ingmar Bergman met zijn compromisloze, zeer persoonlijke filmprodukten, een
nieuw tijdperk van de filmkunst zou inluiden. Bewuster en meer durvend dan de
meeste van zijn voorgangers, brengt Bergman het menselijke psyche ten tonele.
Daardoor slaagde hij erin het filmmedium een diepte-dimensie mee te geven van het
innerlijke gebeuren. In zijn streven om onze kennis van de terra incognita van het
zieleleven te verruimen, bedient hij zich van de camera met dezelfde precisie als
deze, waarmee de vorser zijn wetenschappelijke instrumenten benut. En de sleutel
tot het ware innerlijke leven van de mens is voor hem het gezicht: de psychologische
close-up. Met opmerkelijk succes heeft Bergman gedemonstreerd, hoe het filmmedium
als persoonlijk uitdrukkingsmiddel kan aangewend worden. En vermoedelijk heeft
Lewis Jacobs niet overdreven, daar waar hij van Bergman zegt: ‘Hij staat nu op de
drempel van een gebeuren, dat zich als een heel nieuwe artistieke ontwikkeling van
de film aanmeldt, een ontwikkeling, die even diepgaande is als deze, die Griffith in
zijn tijd teweegbracht.’
Beweren dat Ingmar Bergmans weg naar de wereldroem gemakkelijk was en niet
door ernstige hindernissen bezaaid, strookt ongeveer met de waarheid. Want als hij
betrekkelijk snel als meester van de psychologische filmanalyse succes boekte, dan
ligt de verklaring hiervoor voor de hand: hij bleef verbonden met de traditie van de
Zweedse filmkunst en voleindigde ze. Het is trouwens een open vraag of hij zijn
oorspronkelijke bedoelingen en ideeën had kunnen verwezenlijken in andere dan
Zweedse ateliers. Zijn filmisch werk is in feite een synthese van stromingen, die
lange tijd in de Zweedse film min of meer latent voorhanden waren, doch die pas in
zijn produkties tot eenheid gebracht werden en een klare gestalte aannamen.
De belangrijke regisseurs, die reeds vóór Bergman de Zweedse film tot op een
hoog artistiek niveau tilden, beschikten over opmerkelijke talenten wat de vormgeving
betreft, maar het ontbrak hun aan eigen fantasie. En het is Bergmans grootste
voorrecht, dat hij, op een heel persoonlijke wijze, de virtuoze regisseur en de spontaan
scheppende dichter in zich verenigt.
In het eerste decennium van de klankfilm werd de Zweedse film gekenmerkt door
een ononderbroken provincialistische isolatie en een bekrompen angst voor artistieke
ambitie. Alleen een nieuwe generatie, en dan in een nieuwe tijd, kon de Zweedse
film bevrijden uit de vicieuze cirkel van de routine. Het uitbreken van de tweede
wereldoorlog bracht met zich mee een teruggang van de internationale concurrentie
en een wijziging in de smaak van het publiek. De schrijvers, die in de dertigerjaren
zelden iets met filmateliers te maken hadden, beheersten tamelijk snel de produktie.
De verfilming door Anders Hendrikson van ‘De Misdaad’ (1940), een stuk van
Sigfrid Siwertz (van de Zweedse Academie) zette de deur, die toegang gaf tot een
nieuw filmtijdperk, op een kier. Naar de vorm was deze film opvallend conventioneel
en theatergebonden; zijn sterkte lag in de genuanceerde tekening van de mens. Voor
het eerst sedert een decennium behaalde een filmtragedie en een scherp getekende
studie van de mens succes bij het publiek. In zeker opzicht kon ‘De Misdaad’ parallel
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gesteld worden met Ingeborg Holm: de psychologische film hernam de leiding in de
Zweedse filmproduktie en wees de weg naar de literair geïnspireerde film.
De eerste grote cineast na het Sjöströmtijdperk was Alf Sjöberg, die beroemdheid
verwierf door zijn meesterlijke Shakespeare-opvoeringen in het Stockholmse theater.
Hij brak voorgoed door met ‘Opruiïng’ (1944), een film die de eeuwige tegenstelling
tussen de generaties weergeeft - hier in een konflikt tussen een sadistische leraar en
zijn geknechte leerlingen. Sjöbergs sterke voorliefde voor het stijlvolle beeld en de
dieptepsychologie bij de mens, vond in ‘Opruiïng’ stof met ongewone filmdramatische
mogelijkheden. De schrijver van het beste draaiboek, dat de Zweedse film na de
glansperiode van Sjöström en Stiller kende, was een jonge student en dramatieker:
Ingmar Bergman. Met ‘Opruiïng’ sprong de Zweedse film uit zijn provinciale isolatie
weg en kon opnieuw op een bevoorrechte plaats in het internationaal filmgebeuren
aanspraak maken.
Landschap en natuur speelden in Sjöströms films steeds een overheersende rol;
vaak werd met lyrische, suggestieve kracht de samenhang van de mens met de hem
omgevende natuur beklemtoond. Op zelfstandige en originele wijze heeft Arne
Sucksdorff deze lijn in zijn documentaire, poëtische films doorgetrokken. Wij moeten
hier beslist zijn werk ‘Grootstadsmensen’ (1947) vermelden.
In zijn beroemde filmversie van Strindbergs ‘Fräulein Julie’ (1951) wendde Alf
Sjöberg een verteltechniek aan, die op een bijzondere wijze de relaties tussen heden
en verleden belichtte.
Zijn voorkeur voor dieptepsychologische analyse heeft Sjöberg met wisselend
succes gemanifesteerd in zijn daaropvolgende langspeelfilmen: ‘Barabbas’ (1953),
‘Karin Månsdochter’ (1954) en ‘Schandalig’ (1960). Eigenaardig is, dat Sjöberg
vaak in konflikt komt met zijn literaire stof. In al zijn verfilmingen benadrukt hij zijn
eigen persoonlijke visie, die steeds gericht is op een expressieve beeldcompositie en
een krachtig ritme.
Ingmar Bergman heeft steeds met succes gedemonstreerd welk onschatbaar
voordeel het betekent zelf gestalte te kunnen geven aan stof voor een film.
Aanvankelijk was hij verplicht zijn eigen handschriften aan te bieden aan
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1 Ingmar Bergman

2 Jörn Donner
3 Vilgot Sjöman
4 Alf Sjöberg
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andere regisseurs en de jonge Bergman voerde zijn filmische vingeroefeningen uit
op stof, die zijn producers voor hem hadden uitgekozen. Zijn eerste zelfstandige film
‘Gevangenis’ (1949) maakte Bergman in een experimentele kamertoneelstijl, die
zijn toenmalige, ongenuanceerde, deterministische levensbeschouwing zeer getrouw
weerspiegelde. Na ‘Een zomer lang’ (1951) draaide hij, op weinige uitzonderingen
na, slechts films naar eigen scenario. De literaire voorbeelden, die hem stuwden naar
artistieke bevrijding en filmvernieuwing, waren in de eerste plaats Strindberg en
Hjalmar Bergman (met wie hij evenmin verwant is als met Ingrid Bergman). De
romantische ironie en de illusieloze, hoewel intelligente, mensenkennis, die Hjalmar
Bergmans humoristisch-tragische romankunst kenmerkt, vindt men ook terug in
Bergmans filmprodukten, inzonderheid dan in ‘Glimlach van de zomernacht’ (1955)
en ‘Gezicht’ (1959).
Bergman gaat in zijn eerste periode doorgaans uit van de tegenstelling tussen de
generaties. In ‘Goochelaarsavond’ (1953) breidt hij dit register uit en betrekt hij de
middelbare leeftijd in zijn belangstellingsveld. Later maakt hij tot grondmotief van
zijn kunst het tragische onvermogen van de mens om zijn leven positief gestalte te
geven, ten einde

Beeld uit ‘491’ (Sjöman)

er iets goeds en waardevols uit te puren, bv. in ‘Het zevende zegel’ (1957) en ‘Wilde
aardbeien’ (1957).
In de mate dat zijn films een steeds grotere persoonlijke analyse van de menselijke
en religieuze problematiek inhouden, wordt ook zijn verhaalstijl ascetischer en
naakter. Deze trapsgewijze ontwikkeling naar steeds grotere eenvoud, bondigheid
en verstrakking in de beeldstijl weerspiegelt zich in de ‘Maagdenbron’ (1960), ‘Als
in een spiegel’ (1961) en in ‘De gasten van het avondmaal’ (1962). In ‘Het Zwijgen’
tekent Bergman twee vrouwenportretten, die in hun psychologische en fysische
realiteit de waarheid gestalte geven op dezelfde schokkende wijze als het portret van
de geesteskranke jonge vrouw in ‘Als in een spiegel’ het kon doen.
Bergman, de dramatieker, heeft een voorbeeld gegeven, dat uiteindelijk enkele
jonge Zweedse schrijvers tot nabootsing moest lokken. De romanauteur Vilgot
Sjöman, die bij de verfilming van de ‘Avondmaalsgasten’ Bergmans assistent was,
debuteerde als filmregisseur met de ‘Slaapwagenafdeling’ (1962), een film, die onder
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Bergmans supervisie gestalte kreeg. Evenals de vroege Bergmanfilms bezit deze
prent het intieme en geslotene formaat van het kamertoneel. In zijn tweede film,
‘491’, ontpopt Sjöman zich als
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Beeld uit ‘Het Zwijgen’ (Bergman)

een rijpe en zelfstandige filmschepper. ‘491’ werd in 1963 gedraaid en is één der
weinige films, die de Zweedse filmcensuur meende te moeten verbieden. Tot dan
toe bevond zich op de verbodslijst slechts één klankfilm; het betrof een goedkope
sensatieprent, die na een herwerking werd vrijgegeven. ‘491’ is daarentegen een film
met sociaal-kritische inhoud en bezit, in zijn naturalisme, een gedisciplineerde
artistieke vorm. De doorslag tot volledig verbod door de censuur werd in eerste
instantie gegeven door het feit, dat in Zweden de leeftijdsgrens voor ‘jeugdvrije’
films reeds bij vijftien jaar ligt. Het verbod van deze Sjöman-film lokte een tot dan
toe ongekend debat uit in de pers. De meerderheid van de perslui en filmcritici eiste
de vrijgave; men ging zelfs nog verder en eiste de afschaffing van de filmcensuur:
Zweden, dat als eerste land een staatscensuur voor de film had ingericht, moest nu
maar ook als eerste afzien van deze instelling, wier rol als uitgespeeld diende
beschouwd - in elk geval dan met het oog op het volwassen filmpubliek.
De jonge schrijver en filmcriticus Jörn Donner treedt met zijn films ‘Een zondag
in september’ (1963) en ‘Liefde’ (1964) als criticus op tegenover de tendens, die
besloten ligt in de welvaart en die leidt tot enge zelfvoldoening en een triviale
levensstijl. Donner is een schilder van de intieme sfeer en het leven van alledag en
verraadt beïnvloeding door de Italiaanse film, o.m. van Antonioni. Hij benadrukt
streng de psychologische waarheid in zijn beeldsequenties en gaat daarbij uit van
zijn zeer persoonlijk geschreven manuscripten.
De derde schrijver, die als regisseur debuteerde, nl. Bo Widerberg, liep in de
voetstappen van François Truffaut. Hij draaide volledig buiten de ateliers, in een
autentiek milieu en met spaarzame inzet van beroepsspelers. Uit zijn eerste film ‘De
Kinderwagen’ (1963) spreekt zeer duidelijk de angst van Widerberg voor het filmisch
conventionele en het technisch perfecte. Zijn begaafdheid werd bevestigd door zijn
tweede film ‘Ravenkwartet’ (1963). Ook in deze film worden wij geconfronteerd
met een subjectieve, geëngageerde schildering van een milieu - in casu Malmö, dat
de regisseur zeer vertrouwd is. De film reconstrueert met een psychologisch aanvoelen
en een realiteit, waarin men de werkelijkheid kan herkennen, het noodlot van een
proletariërsgezin in de economische crisis van de dertiger jaren. ‘Ravenkwartet’ werd
door de kritiek geloofd om de uitstekende regie-arbeid, de beste, die in de voorbije
jaren door een nieuweling werd gepresteerd! Widerbergs improviserende en spontane
regiemethode betekende ongetwijfeld een vernieuwing van de Zweedse filmkunst.
Het trio Donner-Sjöman-Widerberg staat er borg voor dat het psychologisch realisme,
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dank zij de aktieve medewerking van schrijvers, opnieuw het artistieke
herkenningsteken van de Zweedse filmkunst is geworden.
Rune Waldekranz
Directeur van de nieuwe Zweedse Filmschool te Stockholm.
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Hemslöjd
De handwerkers
Een museumdirecteur, die zeer vertrouwd is met onze heimatkunst - onze ‘hemslöjd’,
zoals wij ze noemen - zegde niet lang geleden het volgende: ‘Indien de Zweedse
heimatkunstbeweging niet bestond, dan zou ze moeten uitgevonden worden’. Hiermee
wou hij beklemtonen hoe noodzakelijk en waardevol het heimatwerk is in het raam
van de hedendaagse produktie, in het bijzonder dan als nijverheidstak, waarin veel
van onze mensen hun bestaan vinden en ook de mogelijkheid bezitten om onder
omstandigheden te werken, die onder alle oogpunten, én voor de werkers zelf én
voor hun familie of gezin, ideaal zijn. Het kunsthandwerk werd oorspronkelijk
beschouwd als gedeeltelijke tijdsbesteding en dat is het nog altijd, niettegenstaande
de ontwikkeling in enige takken ervan in déze richting verliep, dat de vraag een
overgang naar fulltimebetrekking vereiste. De meeste handwerkers beoefenen thuis
de ‘hemslöjd’ tijdens hun vrije uren, dus als ze niet door beroepsarbeid gebonden
zijn. Dit geldt zowat voor mensen, die in de landbouw tewerkgesteld zijn en van wie
er 's winters uiteraard veel minder uithuizige arbeid wordt vereist. In dergelijke
gevallen vinden de vrouwen in het dood seizoen tijd voor het weefgetouw en de
mannen krijgen gelegenheid zich bezig te houden met hout of andere grondstoffen,
waarmee ze graag omgaan.
Verder kan deze bezigheid van grote betekenis zijn voor seizoenarbeiders en voor
gedeeltelijk tewerkgestelden, evenals voor de velen, die een supplementair inkomen
naast hun hoofdbetrekking goed kunnen gebruiken.
Maar buiten dat biedt de ‘hemslöjd’ voor zeer veel mensen een bijzondere bekoring;
dit werk schenkt hun bevrediging; zij kunnen met eigen handen gestalte geven aan
dode stof en vinden aldus een uitweg voor hun fantasie en hun drang naar schoonheid.

Nieuwe werkgelegenheden
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Van het heimatwerk uit hebben zich de jongste tijd nieuwe werkgelegenheden
geopend. In de eigenlijke grootnijverheid zijn, door een krachtig aangroeiende en
doorgedreven rationalisering, arbeidskrachten vrijgekomen, maar deze werknemers
en hun gezinnen verlaten niet graag de streek, waarin ze geworteld zijn en waar
zovelen hun eigen huis en tehuis bezitten. In het raam van het heimatwerk hoopt men
uiteindelijk een produktie op te bouwen, die, samen met de andere bezigheden, zowel
mannen als vrouwen een behoorlijke betrekking bezorgt. Op die wijze zal het niet
meer nodig zijn, dat veel mensen hun te eng geworden heimat verlaten en ruilen
tegen een steeds maar dichter bevolkt industriegebied, om daar een strijd te beginnen
voor aangepast werk en woongelegenheid en om wellicht in aanpassingsmoeilijkheden
te geraken. Zo beleven wij het verbazend fenomeen, dat de industrie, die in het begin
van deze eeuw de overhand kreeg op het handwerk, tenslotte, dank zij haar eigen
snelle ontwikkeling, een nieuwe behoefte schept aan thuis-arbeidende handwerkers...
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links: Een zogenaamd Thomaskruis, met de hand gesneden uit espenhout

Handwerk voor huishoudelijke doeleinden
De heimatwerkbeweging is in onze tijd niet een kunstmatig opgebouwde onderneming
- zij bezit haar vaste plaats in de produktie, vooral dank zij het feit dat de behoefte
aan kunsthandwerk in het huishoudelijk gebruik nooit ophield te bestaan. Dit geldt
in het bijzonder het vervaardigen van textiel voor eigen noodwendigheid. Nog vandaag
de dag weven duizenden vrouwen op het platteland - en ook in de steden - hetgeen
ze nodig hebben voor de opsmuk van hun huis; van tapijten en gordijnen tot het
glanzend lijnwaad voor dekens. Deze mensen doen dat niet uitsluitend uit economische
overwegingen - men moet maar even overwegen wat zulke zaken van zeer hoge
kwaliteit voor de standing van het gezin betekenen! - maar evenzeer omdat ze dit
werk als interessant en rustgevend ervaren; beleven dat door hun handwerk iets
waardevols gestalte krijgt, is voor hen een bron van vreugde.

Voorbeeld en vormgeving
‘De hemslöjd is geen stijl, maar wel een produktievorm’ -
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rechts: Handgesmede kandelaar en stenen kruikjes

dat is een treffende uitspraak, die tegenover de opvatting werd gezet, dat de produkten
van het heimatwerk een bepaald uitzicht en een gans eigen stijl moesten hebben.
Het handwerk droeg in de loop der tijden de stempel van de heersende smaak en
moest zich vanzelfsprekend ook aanpassen aan de voorhanden-zijnde grondstoffen
en werkinstrumenten. De Zweedse hemslöjd beweegt zich thans langs twee
gelijklopende lijnen: een traditionele en een vernieuwende. De
heimatwerkverenigingen van het land - ongeveer 40 - werken met kunstenaars en
architecten samen en nemen vaak deel aan de inrichting en uitrusting van openbare
gebouwen en andere milieus. De meeste verenigingen hebben, voor hun bedrijvigheid,
de kunstenaars verplicht nieuwe ontwerpen en modellen te maken. Op de regelmatig
gehouden tentoonstellingen, waaraan de verenigingen gemeenschappelijk deelnemen,
kan men dan ook steeds vaststellen hoeveel nieuwigheden er bestendig ontstaan.
De beide voornoemde lijnen, langswaar de hemslöjd zich beweegt, kunnen
gemakkelijk aangetoond worden, deels in de voorwerpen, die naar voorbeelden uit
de oude volkskunst vervaardigd werden - deels in de bestendige aanpassing van de
produktie aan de moderne vereisten en
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links: Kleine nap uit lijnwaad

behoeften. Vanuit de oude boerencultuur kreeg het handwerk, dat in vroeger eeuwen
op herehoeven, in pastoorshuizen en woningen van welgestelden werd uitgevoerd,
een grote betekenis voor het kunsthandwerk en prikkelde tot het vervaardigen van
zaken, die, vergeleken met de voor de boerenhuizen kenmerkende voorwerpen, lichter
en eleganter uitvielen.
Omdat de hemslöjd voortdurend met de tijd meeging, heeft hij vaak stijlvormend
op de industrie ingewerkt.

En zo begon het
Hoe is de Zweedse ‘hemslöjd’ georganiseerd? Hoe startte de heimatwerkvereniging?
Het begon hiermee, dat, omstreeks de eeuwwende, enkele mensen, van hun
verantwoordelijkheid bewust en aan hun hoofd de bekende Lilli Zickerman, het
gevaar bemerkten, dat een oud cultuurgoed liep als, in de stroom der industrialisatie,
modellen, voorbeelden en kleurschalen, evenals de algemene technische vaardigheden
van de handwerkkunst in de vergeethoek verzeilden. Men legde, doorheen heel het
land, grote inventarissen aan; deze activiteit deed de interesse voor het heimatwerk
in hoge mate heropleven en in samenhang hiermee ontstonden de eerste verenigingen.
Deze kregen als opdracht in hun aangewezen gebied de kennis van de oude volkskunst
te verspreiden - mede door ze te inventariseren - deze kunst door copiëren of
herwerken aan te passen en voor verkoop klaar te maken, nieuwe handwerkers op
te leiden, goede grondstoffen ter beschikking te stellen en de verkoop van de geleverde
voorwerpen te regelen.

De organisatie
In 1912 telden wij reeds 23 verenigingen, de zuidelijkste in Schonen, de noordelijkste
in Västerbotten. In hetzelfde jaar richtten de verenigingen een overkoepelend
organisme op: de Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (a.h.w. het
Rijksverbond van Zweedse Hemslöjdverenigingen). Dit organisme heeft o.m. tot
doel de handwerkkunst te ondersteunen en te verspreiden, de verenigingen en
geïnteresseerden in vergaderingen samen te brengen en ze blok te doen vormen,
leergangen, voordrachten en tentoonstellingen in te richten, adviezen te verstrekken
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en over het algemeen te streven naar een herwaardering op het gebied van de
‘hemslöjd’.

rechts: Korf, gevlochten naar oud model

Het aantal verenigingen groeide aan en de gezamenlijke produktie bereikte zulke
omvang, dat in 1928 een gemeenschappelijke verkoopsonderneming werd opgericht
in Stockholm, nl. het Hemslöjdsförbundet för Sverige, Sveavägen, 29, Stockholm.
Later steeg de produktie nog meer, met als gevolg, dat men de waren niet alleen meer
in de eigen winkels en bedrijven kon te koop stellen, maar evenzeer in andere
gelegenheden. Derhalve werd een groothandelsonderneming opgericht, die sedert
1950 een voorname afdeling van het Rijksverbond is en later een zeer grote
exportverkoop op zich nam.
In 1962 beliep de totale verkoop van Zweedse ‘hemslöjd’-produkten tot boven de
25 miljoen kronen.

Verkoopprodukten
Welke zijn nu de produkten van het Zweedse kunsthandwerk?
Voor het merendeel textiel, dat in zeer verscheidene vormen op de markt wordt
gebracht: gordijnen, decoratiestoffen, meubelkleden, tapijten, nappen en servietten,
wollen dekens, reisdekens, halsdoeken, boomwolstoffen, kleerstoffen, naald- en
haakwerk. Verder zijn er ook voortreffelijke gestrikte of gevlochten voorwerpen,
stro- en houtwerken, smeedwerken, tin-, messing- en koperwaren, voorwerpen in
steen, evenals een zeer rijke keuze siervoorwerpen voor Kerstmis en Pasen en
souvenirs en geschenkartikels.

Buitenlandse belangstelling
In Zweden wordt de ‘hemslöjd’ en al wat ermee verband houdt, als iets
vanzelfsprekends beschouwd, maar vaak mochten wij ervaren, dat in andere landen
de Zweedse handwerkkunst als waardevol en navolgenswaard wordt aangeduid. Niet
enkel uit Europese streken, maar ook uit Afrika, Azië, Australië en Zuid-Amerika
komen studiegroepen naar ons land, met het inzicht er materiaal en inspiratie te
vinden voor de oprichting van gelijkaardige bewegingen in hun land, ten einde er
ook op deze wijze de werkloosheid op te vangen.
Gull Lilliecrona
Economische directrice van het Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

Vlaanderen. Jaargang 15

Vlaanderen. Jaargang 15

203

Kerkelijke bouwkunst
eigentijdse facetten

Kerk te Oxelesund
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St.-Andreaskerk te Malmö
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1 Kerk te Storfors

2 Kerk te Biskopsgårdens

3 St.-Eskildskerk te Eskildstuna
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KERK AAN HET BROMMAPLEIN TE STOCKHOLM - Arch. S.A.R. Örjan Lüning
Plan, schaal 1:400
1

kerk van 250 plaatsen

2

koor

3

doopvont

4

opgang voor doopkandidaten

5

neergang voor doopkandidaten

6

orgel op consolen

7

plaats voor de zangers

8

bureel voor de pastoor

9

kerkingang

10
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14

provisie
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16
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toilet voor dames
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toilet voor heren
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Vlaanderen. Jaargang 15

26

winkel

27

hotelvestibule

28

hotelkantoor

29

winkel

30

bank

INPLANTING

Vlaanderen. Jaargang 15

207

Nieuwe kerk te Hägersten

Kerk te Österängs
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Facetten van de nieuwe Zweedse literatuur
voor het schrijven van een goede roman is geen politieke
machtspositie vereist, wel een gunstig klimaat
Het is onmogelijk de Zweedse literatuur te begrijpen, zonder rekening te houden met
de politieke toestanden waaruit zij gegroeid is. Tijdens de twee wereldoorlogen leefde
Zweden in een beschutte cocon, gefixeerd tussen blokken en fronten, in een neutraliteit
die nu eens pijnlijk en dan eens geruststellend was. Het is echter niet alleen de
buitenlandse Zweedse politiek die invloed gehad heeft op de literatuur. Gedurende
de laatste 50 jaren heeft de binnenlandse politiek een reeks belangrijke sociale
hervormingen tot stand gebracht en een samenleving geschapen met een sociale
zekerheid, die moeilijk haar weerga vindt in de wereld. Sociale tegenstellingen zijn
uitgewist. 30 jaar reeds wordt Zweden bestuurd door een socialistische regering.
Zover de tegenwoordige schrijversgeneratie zich kan herinneren heeft dit politiek
radicalisme zijn stempel gedrukt op het bestuur van het land.
Zweden kan dus, om een slagwoord te gebruiken dat dikwijls aangehaald wordt,
beschreven worden als één van de ‘gelukkige democratieën’. De binnenlandse
politieke tegenstellingen zijn gering, de sociale misstanden altijd meer naar de periferie
verschoven. Veelbetekenend is het feit dat, wanneer een schrijver die duidelijk sociaal
ingesteld is, naar voren treedt, hij veel gemakkelijker sociale misstanden uit zijn
jeugdjaren zal beschrijven dan actuele situaties: ik denk aan Åke Wassings groot
seriewerk over zijn opgroei in een tehuis voor ouden van dagen. Ook vandaag nog
heeft de Zweedse literatuur belangrijke sociale opgaven, maar hun karakter is sinds
de jaren 30 erg veranderd. Een groep die met de Engelse ‘angry men’ zou kunnen
vergeleken worden, zou in Zweden een anachronisme zijn: de conflikten tussen de
sociale standen, één van hun hoofdmotieven, is niet meer de grote moeilijkheid in
Zweden. Een aanval op de versteende overklasse zou bijna een gat in de lucht zijn
vermits dat probleem hier niet meer als essentieel aangezien wordt.
Dit is één van de achtergronden. Men kan ook alles vanuit een ander standpunt
bekijken. Men kan zeggen dat Zweden een land is waar de economische problemen
voor het grootste deel opgelost zijn; er zijn geen armenwijken meer, er is geen
duidelijk onderscheidbare lagere klasse; de grenzen die de standen scheiden zijn niet
van economische aard. Maar bij de verwezenlijking van dit democratisch stelsel
rijzen voor een staat van dit type andere problemen op: hoe kan men een gemeenschap
tot stand brengen, een waardengemeenschap, een geestelijke samenleving, een
geestelijke taal die het mogelijk maakt ons, mensen, met elkaar in contact te brengen?
Dit is het gemeenschapsideaal van de democratie... en enkele jonge Zweedse
schrijvers zijn reeds aan het werk.
Waar men ook de beschrijving van de jonge Zweedse generatie wil beginnen, nooit
komt men voorbij deze twee namen: Karl Vennberg en Lars Ahlin. Laten wij eerst
de laatste bespreken.
Ahlin verwierf naam rond het midden van de jaren 40; omgeven van zijn eigen
myte, is hij vandaag de reus van de hedendaagse Zweedse letterkunde, een
renaissancefiguur die moeilijk te overschouwen en even moeilijk te beoordelen is.
Zijn romans zijn krachtig, maar woordrijk, vol wilde retoriek en niet altijd
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aanvaardbare taalkundige arabesken. Hij bekommert zich weinig om geloofswaardige
gestalten of denkbeeldige situaties. Hij veracht de illusieroman die de werkelijkheid
wil nabootsen: voor hem is de roman een kunstprodukt dat nooit de schijn mag geven
iets anders te zijn. Zijn romans zijn dikwijls vermoeiend, retorisch; een buitenlander
vraagt zich bij het lezen van een Ahlin-roman zeker af waarom deze auteur zo'n
succes heeft.
Maar Lars Ahlin is niet alleen de romanschrijver Ahlin. Hij is de estheticus, de
programma-schrijver Ahlin, en zijn kunstesthetische artikels hebben, samen met zijn
romans, een uitgebreid en moeilijk te overblikken invloed gehad op de nieuwe
Zweedse letterkunde.
Lars Ahlin is socialist en radicalist, zoals ten minste 70% van de Zweedse schrijvers
en critici. Maar de droom van een radicale democratie die als 't ware de kern uitmaakt
van zijn esthetiek, is niet de belangrijkste droom van een politiek en economisch
radicalisme. De democratie die hij tracht te verwezenlijken is een democratie van de
geest, een gemeenschap die hij ‘circulair’ wil noemen, waar de verbindingen zijwaarts
gaan en niet opwaarts of neerwaarts; een soort verdraagzaamheid, een inzien dat de
hooggeplaatste zijn waardigheid haalt van de lagergeplaatste, dat macht berust op
wisselwerking - en wie staat dan hoog, wie laag?
Alles wat Ahlin schrijft is doordrongen van deze gemeenschapsgedachte die ons
vereenvoudigd, vanzelfsprekend en banaal kan toeschijnen. Men vindt haar eveneens
terug in zijn esthetiek: ook het woord leeft immers door wisselwerking. De kunst is
toespraak en de kunstbelevenis antwoord, een kunstwerk beleven is deelnemen aan
een gesprek. Cultuur is communicatie, niet hiërarchisch geordend maar juist
‘circulair’. De belevenis vindt men niet in het kunstwerk, maar bij de toeschouwer.
De rol van de schrijver is voorspreker te zijn - en hier mogen wij misschien aan
toevoegen dat de wereld van Ahlin sterk theologisch getint is.
Nu kwam op verschillende gebieden en onder de meest verschillende vormen de
vraag opduiken hoe een democratisch gedicht er dan wel moet uitzien. De heftige
aanval in de zestiger jaren van de jonge dichter en volksopleider Bengt Nerman op
het ‘culturele standpunt van de democratie’ was er een eerste symptoom van. Het
was een razende aanval op de organisaties voor volksontwikkeling wegens hun
houding tegenover en hun verachting voor alle cultuuruitingen tenzij de hoogste en
de subtielste.
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Karl Vennberg
Lars Ahlin
Göran Palm
Lars Gustafsson

Het debat over het ‘democratisch gedicht’ breidde zich uit - men ging discussiëren
over de communicatiemogelijkheden van de poëzie, haar materiaal en haar vorm. Er
werd een nieuwe uitdrukking gevormd: ‘nyenkel dikt’*. Eén van de grondslagen was
het debat over communicatie. Een andere was de formele uitdrukking die de lyriek
in Zweden onder de oorlogsjaren aangenomen had.
Een korte terugblik.
In de jaren 40 was de doorbraak van het modernisme volop aan de gang in Zweden.
Men had voorlopers gevonden: b.v. Arthur Lundkvist en Birger Sjöberg, maar nu
brak het internationaal modernisme door met Eliot, Rilke en Pound als belangrijkse
figuren. De veertiger-kunst werd de Zweedse literaire school die - na de romantiek
- in Zweden het best stand hield en het strijdvaardigst was. Vooral de nieuwe
*

Lett. nieuw - eenvoudig gedicht.
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dichtvormen brachten de verschillende groepen bij elkaar. Erik Lindegrens De Man
zonder weg (1943) werd het bindend symbool, een dichtbundel vol explosieve
metaforen en heftig botsende beelden en met een moeilijke syntaxis. De oppositie
van buiten uit was sterk, debatten over de onbegrijpelijkheid van de literatuur en van
het gedicht schoten als paddestoelen uit de grond. Maar de veertiger-lyriek kreeg
spoedig een eigen plaats en aan de rechten van de nieuwe uitdrukkingsvorm werd
er weldra niet meer getwijfeld.
In de jaren 50 ging men een stap achteruit, er kwam een soort idyllisch en
romantisch naspel als reactie op het krampachtige en angstbeladene van de veertigers:
Thomas Transhömer en Lars Forell zijn hier leidende figuren. Het was echter pas
met het heftig en veelzijdig lyriekdebat van de jaren 60 dat aan de lyriek en de
uitdrukkingsvorm van de veertigers een ernstige mogelijkheid geboden werd.
De auteur en criticus Göran Palm was de centrale figuur van de ‘nyenkla’-school.
Hij heeft eveneens een rol gespeeld in de volksopleidingsactiviteiten, maar was tevens
een autoriteit onder de beste critici van de generatie.
Hij debuteerde in 1961 met een lyriekbundel Het Bezoek van de Hond; zijn
ontspannen en eenvoudige toon werd doorslaggevend. Zijn debuut geschiedde niet
zonder critische voorbereiding: één van zijn programma-artikels droeg de titel:
‘experiment i enkelhet’ en verdedigde de mogelijkheid een experimentele lyriek te
scheppen die toch tegelijkertijd taalkundig niet ingewikkeld zou zijn. In zijn eerste
bundel kwam de uitdrukking ‘eenvoud op verscheidene plannen’ terug, een bruikbaar
slagwoord dat tegelijkertijd op ideale manier zijn methode karakteriseert. In een
essay van enkele jaren later over Esra Pound, breidt hij zijn kritiek uit tot heel het
‘oude metafysische aristocratie-modernisme’ - om nog eens één van Palms zeer
effectieve uitlatingen te gebruiken - en daar was het
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programma van de ‘nyenkel’-heid genuanceerd, met andere voortekens aangegeven.
De twee beelden die hij ons van Esra Pound gaf waren polemisch en goed geschikt
om als slaghout te dienen in het Zweedse poëziedebat. ‘De ene zoekt ingeslotenheid
door reductie, de andere openheid door expansie, de ene houdt zich aan de eeuwige
schoonheid van de dichtkunst, de andere aan de vergankelijke lelijkheid van de
wereld’ en, meende Göran Palm, de ene wijst achteruit, de andere vooruit. Een
verontreinigde, open kunst wou hij zien, die materiaal gebruikt uit onze eigen akelige
en luidruchtige tijd, en niet afgewerkt is als een parel.
Ik heb Göran Palm als voorbeeld genomen om aan te tonen welke verandering het
poëziedebat in de zestigerjaren ondergaat: van programmatische enkelheid naar een
steeds grotere openheid, met een neiging de genregrenzen te overschrijden en steeds
meer ondichterlijk materiaal te gebruiken. Hij stond hier natuurlijk niet alleen. Lars
Gustafsson is waarschijnlijk het best in zijn opzet geslaagd. Met zijn ontspannen,
natuurlijke stijl is hij erin gelukt het doel van de ‘nyenkel’-heid te verwezenlijken:
een hoge graad van complicatie scheppen zonder tegelijkertijd taalkundig ingewikkeld
te zijn. Gustafsson is filosoof, en zijn poëzie nadert dikwijls de mystiek, wat er een
zeer eigen karakter aan geeft. Ook Björn Håkansson werd oorspronkelijk tot de
‘nyenkla’-dichters gerekend, vooral omdat hij tot de redacteurs van het tijdschrift
Rondo behoorde, dat allerheftigst de uitdrukkingsvorm van de poëzie kritiseerde.
Lars Bäckström gaf in een reeks dichtwerken enkele extreme voorbeelden van een
‘nyenkel’-gedicht: met een bijna moreel patos beschrijven zij elementaire, eenvoudige
belevenissen. Hij werd nooit als centrale figuur aangezien. Belangrijker waren Bengt
Nerman en Sonja Åkesson die beiden, zonder triviaal of grof te worden, een eenvoudig
sociaal realisme schiepen in een lyrische vorm.
Maar ook de Zweedse dichtkunst leeft niet geïsoleerd. Het startpunt was grotendeels
de democratische gemeenschapsgedachte, de droom van een gedicht = gesprek.
Tijdens de eerste zestiger-jaren kwamen uit Europa en de Verenigde Staten
tegelijkertijd de pop-kunst, het ‘open theater’, happenings en het ‘scenische gedicht’.
Zij kwamen terecht in een ideaal klimaat en een goed voorbereide voedingsbodem.
Achter de open kunst ontdekt men immers eveneens een gemeenschapsgedachte, de
ervaring dat men een kunst kan scheppen en beleven op een meer directe manier, en
niet alleen door kennis. De jaren 1963 en '64 werden een drukke, onrustige, over 't
algemeen vitale en gespannen tijd voor Zweden. Het Moderne Museum van Stockholm
werd het centrum van een reeks theaterexperimenten; in het tijdschrift Rondo hielden
het concretisme, de open kunst en het scenisch gedicht een jong en enthousiast forum;
gastopvoeringen van Ken Devey en Merce Cunningham werden belangrijke mijlpalen;
het sociaal-democratisch hoofdorgaan, Stockholms Tidning, werd de kern van het
esthetisch persdebat (het sneuvelde, maar voor een andere reden); reeksen estradeen
persdebatten losten elkaar af.
De concrete lyriek speelde een hoofdrol in de lyriek-debatten van die jaren, maar
werd belangrijk ook op andere domeinen van het kunstleven. De dichter en
beeldhouwer Oyvind Fahlström had weliswaar reeds in het begin van de vijftigerjaren
een belangrijk programma-artikel geschreven over concrete lyriek, maar dat was te
vroeg geweest. Pas met het ontstaan van het tijdschrift Rondo en de benoeming van
Lars Bäckström tot redacteur van het tot nu toe al te eerbiedwaardige Ord och Bild,
kreeg het concretisme vaste voet. Van buiten uit leek het een tegenpool van de
‘nyenkel’-heid, maar typisch genoeg verdedigden de concretisten zich met hetzelfde

Vlaanderen. Jaargang 15

argument, dat ze haalden uit de ideeën over een democratisch gedicht en de
grondslagen voor een geestelijke gemeenschap. Concrete lyriek eist geen kennis
vooraf, zegde men, geen belezenheid, geen kennis van de metafoor-analyse. Het
enige wat men eiste was openheid, los staan van esthetische vooroordelen en moed
om voor zijn eigen ervaringen te durven uitkomen. Concrete lyriek is een kunst voor
allen. Spijtig genoeg werd het concretisme een lyriekvorm die steeds meer aan enkelen
voorbehouden werd; het ontwikkelde zich daarbij vrij moeilijk. De centrale figuur
is Bengt Emil Johnsson, een autodidact uit het kleine Saxdal in midden Zweden. Zijn
debuut-bundel Hulde (1962) is nog steeds het meest belangrijke en betekenisvolle
resultaat van het concretisme. De zeer persoonlijke manier waarop Johnsson zijn
folkloristisch materiaal gebruikt is zeer interessant: wij vinden er een vitale en
krachtvolle mengeling van koeiemest, springende omheiningen, vliegende
melkmeisjes en Zweedse weemoed die dit typisch Europees lyriekgenre plots een
Zweedse kleur geeft. Een identische en merkwaardige doorbraak maakte Jarl
Hammarberg met zijn Tafeltje dek je (1963), meer Arp-beïnvloed, maar toch
onverwacht radicaal pacifistisch gekleurd.
De verscheidene beoefenaars van het concretisme engageerden zich nogal vlug in
de verscheidene vormen van het scenisch experiment. De dichter en criticus Leif
Nylén speelde hier een grote rol, vooral door de open kunst een flinke steun te geven
in één van de grootste Zweedse kranten bij dewelke hij recensent was. Verder was
er de strijdpiloot Åke Hodell, verwoed antimilitarist, met zijn ondubbelzinnige en
heftig geëngageerde theatervoorstellingen. Met Bengt Emil Johnsson aan de spits
trok een groep experimentators op enthousiaste missiereizen doorheen Zweden, lazen
concrete lyriek voor en hadden steeds een paar happenings in voorraad.
Maar het enthousiasme en de idylle luwden. Vandaag spelen concretisme en open
theater een onbetekenende rol in Zweden, alsof er plotseling ergens een defect was
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Johnsson en Hammarberg, en de herinnering aan een drukke tijd met een ontluikend
theaterdebat als meest positief opgetreden. Twee degelijke dichters blijven
voortschrijven: resultaat blijft voortbestaan.
Men kan de beschrijving nog ergens anders beginnen: bij Karl Vennberg. Vennberg
was eveneens een veertiger, maar voor hem waren de aanwinsten op formeel gebied
slechts bijkomstig. Hij is een idee-dichter. Zijn weerspannigheid en vertwijfeling
tegenover de leegte van ideologieën en dogma's maken de kern uit van zijn werk.
Hij is de eerste die erin gelukt is deze vertwijfeling op een persoonlijke manier weer
te geven.
Zweden was neutraal tijdens de oorlog, maar ook een Zweed kon vertwijfeld staan
tegenover de instorting van de wereld. Venbergs kritiek richtte zich tegen alle
pogingen om vaste systemen te willen oprichten of aan hun geldigheid te geloven,
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tegen elke neiging het leven naar vaste voorbeelden te richten, tegen elke hoop een
redding te vinden in gefixeerde ideologieën. Reeds in zijn eerste dichtbundel van de
jaren 40, Strofakkel (1944), gaf hij in een klare en ironische stijl (die trouwens ook
als een voorbeeld van de ‘nyenkel’-heid kan aangezien worden) een gedesillusioneerde
en pessimistische tijdskritiek, schommelend tussen een paradoxaal vertrouwen en
een duistere en desperate vertwijfeling. Hij werd de tegenpool en het complement
van Erik Lindegren; alhoewel hij een andere uitdrukkingsvorm gebruikte, gaf hij
uiting aan dezelfde desillusiebeleving.
Vennberg is van grote betekenis, niet alleen als dichter, maar ook als criticus. Hij
is vandaag één van de leidende Zweedse literatuurrecensenten. Hij zou opvolgers
moeten krijgen. Paradoxaal genoeg, is het niet als dichter dat hij de grootste invloed
uitoefent, maar wel op het domein van het morele debat. Vennberg is de actueelste
veertiger van de jaren 60, de schakel was Lars Gyllensten. Gyllensten is natuurkundige
en humanist, professor in de geneeskunde, en één van de hedendaagse Zweedse
schrijvers die men moet kennen om de literaire toestand in Zweden in 1966 te kunnen
verstaan. Hij dreef de critiek op de ideologieën en de dogma's nog verder, en toen
hij enkele jaren geleden zijn debat-artikels in een boek verzamelde, gaf hij er de
sprekende titel aan: Nihilistisch Credo. Nihilisme is echter niet destructief voor
Gyllensten, maar slechts een aansporing om voortdurend en herhaaldelijk te
onderzoeken, steeds opnieuw alles in overweging te nemen en nergens in te berusten.
Vennberg lanceerde in een gedicht van de jaren 40 de term ‘trouweloosheid’, en het
zette zijn stempel op Gyllenstens verkondiging. ‘Trouweloosheid’ betekent ontrouw
zijn aan elk gefixeerd systeem, aan alles wat de mens bindt, aan alle klare
aanschouwingen. In roman na roman, b.v. De Dood van Sokrates en Kaïns memoires
behandelde hij veranderlijkheid en plooi-
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baarheid, zijn wantrouwen tegenover ‘bewustzijn’ en ‘consequentie’, wat ook sporen
nagelaten heeft in de vormgeving van zijn laatste romans: de gestalten zijn nooit in
vaste vormen gefixeerd, zij zoeken verschillende identiteiten, spreken vanuit
verscheidene oogpunten, zoeken nooit een geheel, maar een veelheid, een
verantwoordelijkheid.
In de jaren 60 welde het z.g. ‘trouweloosheid-debat’ terug op, vooral onder de
invloed van de dichter Björn Håkansson die Gyllenstens alternatief terug naar voren
bracht. Men reageerde er ditmaal hevig op, positief en negatief. Onlangs nog - lente
1966 - kon het conservatieve orgaan Svenska Dagbladet een paar maanden lang in
zijn cultuurrubriek de ‘trouweloosheid-ideologie’ aanvallen en bespreken, wat slechts
mogelijk was, omdat men de inhoud van de term misverstaan had.
Deze debatten - ik heb er slechts enkele vernoemd - hadden vanzelfsprekend ook
invloed op de jonge Zweedse roman. Ik zou enkele trekken hiervan willen
samenvatten, wat in het licht van het reeds verklaarde nu gemakkelijker zal zijn.
Er zijn twee hoofdstromingen in de Zweedse roman van de jaren 60. De ene is
existentieel, de andere politiek of sociaal.
Deze termen zijn veelzeggend door hun duisterheid; laat ik even trachten, aan de
hand van enkele belangrijke voorbeelden, de juiste inhoud ervan weer te geven.
Lars Gustafsson heeft tot nu toe, lente 1966, vier romans geschreven. Ideeënromans.
Enkele met pikareske inslag, andere zo retorisch van taal, dat zij op pastiches gelijken,
maar telkens zijn de idee-inhoud en de manier waarop hij de existentiële vragen
behandelt de hoofdzaak. In zijn beste roman, De Broeders (1962), vertelt hij van
twee broeders, of twee dubbelgangers, een fantastisch verhaal dat langzaam uitgroeit
tot een discussie over de grondslagen van de mystiek. De ene broeder is naar binnen
gekeerd, en vertegenwoordigt de bekoring en de verlokking zijn vlucht te nemen in
de mystiek of de metafysiek; de andere is naar buiten gekeerd. Met scherpte en
verstand wordt een discussie gevoerd die soms het karakter krijgt van een filosofisch
tractaat, soms een lyrische toon aanneemt, en zang of muziek wordt.
Een ander type van ideeënroman is Bengt Jahnssons ironische allegorie Gullivers
zesde Reis. Zoals de titel reeds aangeeft vertelt de schrijver ons een voordien
ongekende reis van Gulliver. Nu is het echter niet de tijd van Swift die bespot en
gehekeld wordt, maar onze eigen tijd. Jahnsson laat Gulliver door onze tijd wandelen,
vooral gericht op het zoeken naar schoonheid. Hij vindt haar in Venetië en in de
schoonheidsraadgevingen van vrouwenmagazines. Maar de roman krijgt een bitter
einde in Napels, in een armoede en vertwijfeling die erg ver verwijderd zijn van de
broze en kristallijne inleiding. Men kan hierbij aanhalen dat verscheidene Zweedse
schrijvers van nu graag onderwerpen en milieus kiezen die de problemen distanciëren:
enkele zeer goede historische romans met actuele inhoud zagen het licht, o.a. Sven
Delblancs Het Priesterkleed (1963). Deze roman is niet alleen een ideeënroman,
maar tegelijkertijd een burleske en een satire, geschreven met een kracht en een
vitaliteit die een zeer goede kritiek uitlokte.
De roman Homunculus speelt zich daarentegen af in de moderne tijd, en vertelt
de geschiedenis van een alchemist die erin geslaagd is een kunstmatige mens te
verwezenlijken. Bitterheid en walging krijgen hier een geheel nieuwe vorm en doen
de roman soms afhellen naar wanhoop en afkeer.
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Een heel ander type van ideeënroman vindt men bij enkele jongere schrijvers: o.a.
bij Erick Beckman. Zijn laatste roman De Kartons van de Hertog (1965) behandelt
de problematiek van de vrijheid op een manier die ons een weinig aan het filosofisch
werk van Wittgenstein doet denken. De begraving van Churchill vormt het raam van
het verhaal. De fragmentarische, grillige vorm maakt het werk tot een sprekende
tegenpool van de meer episch afgeronde ideeënromans waarover ik het juist had.
De andere stroming die ik vernoemde, de politieke en sociale, heeft zijn
vooruitzettingen in het algemeen debat, in een pasontwaakte, internationale, politieke
oriëntering.
Een reeks jongere schrijvers heeft zich in de laatste jaren steeds meer afgewend
van de extreme esthetische problemen, om zich te keren tot de actuele, politieke,
morele en sociale vraagstukken. Indien men een gemeenschappelijke noemer zoekt
voor ongeveer alle jonge Zweedse schrijvers, dan vindt men de wil alle nationale
grenzen te doen springen, internationale onderwerpen te kiezen, afstand te doen van
het provincialistische en ‘Zweedse’. Enkele schrijvers trachten het extreme
vormexperiment te verenigen met een poging situaties te scheppen die de
besluiteloosheid, de kilte en de hopeloosheid van onze tijd weergeven. Bij dezen
hoort o.a. Torsten Ekbom, wiens laatste roman een prozamachine is die onafgebroken
zinnen en passages dooreengooit en terug ineensteekt. Het grondelement wordt in
een Biggles-boek gezocht. Trots het mechanisch principe ontstaan soms prozastukken
van een duistere en eigenaardige schoonheid - een Beckettwereld met materiaal uit
een politiewereld. Evenzeer experimenteel is het prozadebuut van Björn Håkansson,
De Generaalsecretaris, waarin hij een beeld geeft van de voorstellingswereld van
een internationale politicus aan de hand van teksten van Gandhi en Hammarskjöld
die hij met eigen biografische belevenissen vermengt. Een roman die vorig jaar een
grote opmerkzaamheid trok is het werk van P.C. Jersild: Calvinols reis rond de
Wereld, een burleske in de geest van Rabelais, maar gesitueerd in de
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wereld van de politiek van Gustaaf Adolf II tegenover het Chinees-Amerikaanse
conflikt. De ironische satire beleeft trouwens een neo-renaissance in Zweden. Sandro
Key-Äbergs scene-debuut O, een verzameling satirische monologen die hijzelf
‘praatjes’ noemt, werd een groot succes. Er zijn natuurlijk ook meer conventionele
‘sociale’ schrijvers onder de jongere Zweedse generatie te vinden. Onder de regie
van Vilgot Sjöman kende de filmversie van Lars Görlings roman 491 een reuzesucces.
Het is één van de belangrijkste en beste romans van de zestiger jaren, een woedende
aanval op de houding van het volk tegenover jeugdmisdadigers, geschreven met een
verbluffende razernij en een ijskoude beheersing. Het is wel interessant op te merken
dat er in deze roman eveneens een religieuze ondertoon te vinden is, een discussie
over vernedering en schuld die soms metafysische afmetingen aanneemt.
Görling is echter min of meer verloren voor de literatuur. Hij is nu regisseur en
volop aan het werk met zijn tweede film.
Tot de schrijvers die getracht hebben de problemen van het ‘volkheim’ en de
‘welvaartstaat’ Zweden te doorgronden, behoort ook Björn Runeborg, een
buitengewoon bedreven en geschikt verteller, niet speciaal geïnteresseerd in het
formele experiment, maar des te ijverig geconcentreerd op het mechanisme van de
gemeenschap. Zo kom ik op twee namen die, elk op hun manier, van betekenis
geweest zijn voor de jonge roman.
Sven Fagerberg debuteerde in 1957 met een roman die, achteraf gezien, misschien
de beste vijftigerroman is: Haviksnacht. Het is een erg ingewikkeld opgebouwde
roman, de vrucht van 15 jaar werk, een roman die de complexiteit van Finnegans
Wake en de overvloed uit Doctor Faustus in zich verenigt. Het belangrijke hier was
dat dit buitengewoon moeilijke werk een reeks romans inleidde die de rol van de
mens in de moderne samenleving bespreken, zijn verhouding tot de produkten die
hij produceert, zijn vrijheid en afhankelijkheid. Sven Fagerberg was de man die alle
mogelijkheden bezat om een roman over het Produkt te schrijven: hij stond aan het
hoofd van een Elektrolux-fabriek en had als hooggeplaatste industrieleider alle kansen
om de rol van de mens in samenleving en produktieapparatuur in een nieuw,
verrassend perspectief te plaatsen.
Per Olof Sundman begon als schilder van de Noordzweedse bergen en hun
bewoners, maar zeer vlug bemerkte men dat zijn romans veel meer ingewikkelde
verhoudingen behandelen. Zijn tweede werk, Het Onderzoek (1960), beschrijft hoe
de voorzitter van een geheelonthoudersvereniging tracht te weten te komen of een
industrieleider alcoholist is; hij mislukt en de roman behandelt dan de begrenzing
van het menselijk weten en bewijst hoe belangrijk het is geen waarderingen te vellen
en zonder vooringenomenheid onze medemensen te bekijken. Stilistisch gezien zijn
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zijn romans en novellen zeer gespannen, met inslag van de IJslandse saga en met
een post-behavior tintje. Tot nu toe is De Expeditie (1962), dat één van Stanleys
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Afrika-reizen beschrijft, Sundmans belangrijkste roman. Niettegenstaande de zeer
realistische weergave, dank zij de locale kleur en de authenticiteit van de gegevens,
is de roman een allegorie. Het boek bespreekt de inrichting van de maatschappij,
haar leiders en degenen die geleid worden, het belang van aanvaarden en organiseren,
maar ook het belang van het vrij zijn en het kunnen weerleggen. Het is één van de
belangrijkste Zweedse zestiger-romans en tegelijkertijd een getuige van die richting
die naar buiten wil, weg van de specifiek Zweedse onderwerpen, waarover ik het
vroeger gehad heb. Deze richting valt het meest op bij de auteur Per Wahlöö, wiens
werken zich doorgaans in een zuidamerikaans revolutionair milieu afspelen, romans
die politiek duidelijk links gekleurd zijn.
Ik heb hier enkele jongere Zweedse schrijvers besproken; men zou er veel kunnen
aan toevoegen. Ik heb geen volledig beeld gegeven, maar slechts enkele facetten.
Verschillende grote Zweedse schrijvers - Eyvind Johnsson, Harry Martinsson of
Arthur Lundkvist - heb ik niet eens vernoemd. Ik heb mij op de jongste generatie
geconcentreerd, maar ook hier zijn er schrijvers, die buiten mijn bestek gevallen zijn.
Een goed voorbeeld is Jan Myrdahl, een schrijver die in feite de wereld van de
letterkunde voor die van de politiek verlaten heeft. Hij schreef een schitterende
reportage over China en is één van de meest gewaardeerde culturele schrijvers van
Zweden.
Ik heb nog andere interessante feiten verwaarloosd, o.a. dat er in de jaren 60 in
Zweden een heel nieuwe generatie gegroeid is, die critisch ingesteld is en dat elke
belangrijke krant ten minste één invloedrijke criticus heeft van rond de dertig. Bestaat
er een zestiger-generatie van prozaïsten en dichters, er bestaat ook een secundaire
generatie van critici, die eerder de weg wil aanduiden dan achteraf bijstaan. Deze
critici hebben ook een uitgebreid en actief arbeidsveld. Het cultureel debat is de
laatste 15 jaar buitengewoon vitaal geweest in Zweden en heeft zich met de meest
verscheidene onderwerpen beziggehouden; het heeft bovendien een grote plaats
verworven in de pers. Soms schijnt het debat nog vitaler en interessanter dan de
literatuur zelf. Toch bezitten wij op proza-gebied een generatie schrijvers, die een
internationale taal spreken en zich met vrij algemene en belangrijke vraagstukken
bezighouden. Dat alles op een esthetisch niveau dat Zweden tot een deel van Europa
verheft.
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Klinkt dit erg vermetel? Wij zijn een klein land. Maar er is geen politieke
machtspositie vereist om romans te kunnen schrijven. Er is slechts een gunstig klimaat
nodig. En ik geloof dat dat in Zweden te vinden is.
Per Olof Enquist
De auteur van deze bijdrage is zelf een jong (o1934) romancier - gaf volgende romans
uit: ‘Het kristallen Oog’ (1961), ‘De Reisweg’ (1963), ‘De vijfde Winter van de
Magnetiseur’ (1964), ‘Hess’ (1966); litt. recensent in ‘Expressen’.
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Vlaanderen
getuigenis van een Zweeds kunstenaar

Carl Alexius Berndtson: ‘Poolzee’.

Gedurende mijn verblijf in Vlaanderen hebben de Vlaamse cultuur, de mens en
het landschap een diepe, blijvende indruk op mij gemaakt. Mijn ogen en mijn ziel
hebben Vlaanderens vlakten aanschouwd met haar groene zomers en haar gure
winters, haar paarden en wagens, haar steden en cultuur, haar stadhuizen en
kathedralen. Achter de architectuur van deze rijke steden ontdekte ik een overvloed
van fonkelende juwelen, als het ware opgeborgen om ze slechts bij plechtige
gelegenheden tevoorschijn te halen. Mijn schildersziel vond er een onuitputtelijke
schat van schoonheid en kunst in hun innigste vorm. Ik werd bevriend met Vlaamse
schilders, bevriend met het Vlaamse volk, met het Vlaamse landschap. De Vlaamse
taal werd ook mijn taal. Het land ontving mij met open armen, als een laatgeboren
zoon, en zijn adem vlood in mijn bloed.
De oude meesters als Van Eyck en Rubens en zoveel anderen, leven vandaag de
dag nog voort in de schilders van heden, in mijn Vlaamse collega's. Ik heb getracht
langs deze weg in het verleden oorsprong, ideeën en techniek te ontsluieren en de
oneindige liefde voor het vak te ontdekken. Dat heb ik gevonden na lange,
ingespannen arbeid. Zoals de vroegere Italiaanse meesters, nam ik het ontdekte
materiaal in mijn handen, leerde het te beheersen en met zijn grootheid samen te
leven. De diepe wouden in mijn vaderland werden opgeluisterd door deze rijke
cultuur, ze werden als het ware bewoond met handelsvolk, zeevaarders, verborgen
kloosterlingen en geduldige kunstbeoefenaars.
Mijn Vlaamse vrienden waren onvermoeibare dienaars van de kunst. De oude
gildegeest was blijven voortleven en werd geëerbiedigd door de omgeving. Toen we
samen schetsen maakten op de zolder van ‘le Palais du Duc de Brabant’, was dit al
op zichzelf een Vlaamse kermis. Elkeen had iets te eten en te drinken meegebracht
en alles werd op een lange tafel gezet. Toen de modellen begonnen moe te worden
en de tekenstiften opgeborgen, werd het een drukte en een vrolijk leventje, een
onvergetelijk feest, ver van alle burgerlijkheid. Uit deze kunst ontstond een diepe
verbondenheid met het ‘ding’ en het onbewuste in de mens. De Germaanse en de
Latijnse culturen, waarvan Vlaanderen de invloed heeft ondergaan, vindt men beide
terug, omgevormd tot de Vlaamse. Het is niet iets dat aan de oppervlakte ligt, maar
diep begraven in de volksziel, in die nooit opdrogende bron van de oneindigheid.
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Men heeft de indruk dat de Vlaanderen's van vandaag, van gisteren en van vóór
honderd jaar steeds in gemeenschap leven. We moeten niet in oude boeken gaan
lezen om tot de kern door te dringen. Wat dit betekent voor een zoekend kunstenaar,
verstaat men, wanneer men zelf geworsteld heeft met de problemen van de kunst en
haar uitdrukkingswijze door de eeuwen heen.
Toen Constant Permeke zich in Jabbeke had gevestigd, in een rustige Vlaamse
hoek, trok ik er verschillende malen heen. Er leefde daar ook een houtsnijder, met
wiens werken het huis van de burgemeester-sigarenfabrikant gevuld was. Er heerste
een echte samenhorigheid tussen kunstbeoefenaars, kunsthandwerkers en
gemeentefunctionarissen en industriëlen. Het was een volksgroep die innig
samenleefde en elkaar hoogschatte en de kapitaalsterkte speelde geen rol. De Public
Relations-rage was hier nog niet binnengedrongen. Het was een gezond, heerlijk
volk, waarop de aandacht van de wereld zou moeten gevestigd worden.
Carl Alexius Berndtson
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poëtisch bericht
luisteren naar de dood
Mijn zee is uitgeëbd
in een zorgenledig strand.
Zand over oude dagen,
de griffe bitsheid
van weleer,
mijn honderd duivels.
Vol zand het bruidskleed
van mijn vrouw,
zand in kinderogen,
het tuintje
en de dwaze praat van buren...
zand.
Kalm
kondigt dood
zich aan.
Ik rook nog wat,
leg geld gereed voor 't brood
van morgen,
en houd mijn laatste (k)uren
aan de klap.
julius meinl

glanzend hout
glanzend hout
dat is herinnering
niemand spreekt
nog woorden uit
glanzend hout
is ijsblad maan
glanzend gezicht
met effen taal
de oude maan
haar blad is scherp
haar stem is staal
en snijdt door hand en hecht
en het gebeente siddert pijn
ook de tijd ligt stil
spreekt de eeuwigheid
want het woord van de maan
grift en is krassend
ver in glanzend hout gegaan
glanzend hout is herinnering
in dit einde spreekt
men geen woorden uit
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hervé j. casier

gedicht
leven is doodgaan
geen rust vinden
geen uitkomst meer zien
tenzij het perkje
van twee bij een
met wat bloemen
van een dierbaar wezen
dance macabre
in de oneindigheid
freddie rottey

ik ben de herfst niet
cees noteboom
Ik ben de lente niet.
Omdat ik de bergen mijn vrienden noem
niet, omdat niet eens de beschutting der kudden
mij beveiligt niet,
naamloos verga ik niet.
Al raak ik dagelijks aarde,
de afgrond van de vogel is mijn waarheid.
Zeg niet ‘Wonen wij niet veilig?’
en bewoon het masker liefde:
elk woord hoe van hitte doorgloeid ook
herken ik: de reutel,
een getroffen vogel hoe van verlangen
verhit welk gebaar ook
en elke lente bedrog.
Ik wou wel kunnen sneeuwen.
jo huygh

alle dingen zijn groeten
Spring, zegt de sloot tot mijn voeten,
eet, zegt het brood tot mijn mond,
alle dingen zijn groeten,
de emmer daalt af tot de bron,
de kei slaat vuur als de zon,
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de brug meldt het nieuws van oever tot oever.
fernand florizoone

dichten
Rotsen werpen in een zwarte zee,
de stenen tellen op een roze strand,
het grijs uitwissen aan de zonnegloed,
niet beven slechts bewegen,
leven om een louter leven,
zoeken naar de horizont
waar dag en nacht steeds samenvloeit,
de doem van zwart en rood
in moleculen opensnijden,
en staren maar naar zomergroen,
is dichten, eeuwig eeuwig dichten
met lucht of zeepbellen
in zwakke kleuren.
Bloed in blauwe aders storten,
leven zoemen op een dode hand,
met woorden bronnen doen ontluiken,
een lijn trekken doorheen een hart,
het uur van jeugd aan oudheid paren,
stormen aan ideeën samensnoeren,
orkanen splijten in één lettergreep
en grijpen, grijpen naar Het Levensdoel,
is waarlijk enig dichten vriendVrees daartoe nooit die scherpe, klamme pijn,
want zó kan men slechts Dichter zijn.
ronny castelein
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gesnipperde zon
in schelpen vergeefse herfst
met loden vingren aan wind ontrukt
in zandrug na zonnebaden
alleen het bloed
kan ziel verraden
als vingertoppen langs je huid
naglans van verveling
offren aan meeuw aan zeeschuim
aan zeester en steenkrab.
verdoken in gesloten ogen
drukken dromen hun ademloze
blauwdruk op de blos
onder je bruine gemsleren aangezicht.
ik hou mijn woorden
in mijn hand gericht
op lapjes stof die amper nog je huid bedekken.
morgen moet ik weer naar huis
maar neem vertrekkend in 't station
je dromen met mijn weemoed mee.
je huid was zon en zee
en lucht en schreeuw van meeuw
je lichaam een open landschap
wachtend op de regen.
freek dumarais

vrouw
Er zingt een engel achter het hoopvol groen,
achter de glanzende luiken van jouw ogen;
zingt zoeter dan de regen aan het eenzaam raam
terwijl ik in het zieke kind
de sterren uitzet voor mijn droom;
een engel op in gauw gebrande vleugels.
But the poor sick junkies have nowhere to lay their heads,
klaagt ginsberg in de hond die door de straat
(en straks ook door de haag der buren) breekt
met lamme poten en de hagel in zijn huid.
Lente en najaar snijden met verzorgde handen
de smalle bloemen van de winter uit.
En ergens aan de waterkant waar wilgeblaren drijven
onder de handen door
snijdt heimwee aan de herdersfluit
die met het komend jaar de wolken lokt,
lachende lammeren van zon, de regen,
herbergzaam ook de warme schuur der aarde.
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Ik heb alleen nog woorden die het bloed vergaarde
en warmde tot de zoetste avondwijn
die we getweeën drinken als de kindren
lachend het speelplein van hun slaap zijn ingegaan
en op de tuigen van hun jonge dromen drijven
tussen de wolken en de bomen zwaarbelaan
van goud en waarheid die we licht vergeten
sinds ons geleerd werd op de harde steen
der dagen als een slak tot slijmen te vergaan.
paul vanderschaeghe

sagesse
Ik kan met dit raam tevreden zijn;
Voor het glas reikt alleen een smalle tak
van een wild kastanjelaar,
die telkens mij verrast:
vroeg bottend in de lente:
eind februari al, begin maart.
Zwartnaakt in de herfst,
roerloos de sneeuw dragend in december.
Ik kan tevreden zijn voor het venster.
Maar een geur soms, die 's avonds binnenwaait
van bloemen ergens, een lach, een kinderstem
als een verdwaalde kogel, het melancholisch
gefluit van een vogel, een schoolbel - ver -,
lokt mij uit de holen van mijn dromen...
Liefst liet ik elk gedicht vergelen
en ging voor altijd met de kinderen spelen.
m. van nieuwenborgh o.s.c.

de onverschilligheid
Wie niet fluisterend tegen de muren
Gods naam schendt
Zich overbodig voelt bij een vrouw
Hoe kan hij ooit geloven
‘Ik ken mijn eigen ik niet meer’
Want hij die verder reist dan zich zelf
Is zichzelf onbekend
Gij in wie ik niet kan geloven
Alhoewel gij in de extase van een vrouw schuilt
In de ogen van een kind lacht
Overal op me wacht
Niettegenstaande ik uw naam blijf schenden
Weigert de roep in mijn lippen
Uw naam te erkennen
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Maar soms tussen de leegte schuilt een leegte
Nog meer verblindend dan deze leegte
Dan wordt uw angst mijn angst
Uw adem mijn adem
Nu de nacht in me binnenglijdt
Woorden betekenisloos worden
Zinloos de macht die me drijft
Staan wij beiden oud en moe
In de regen
O Heer wist ik maar waar uw adem begon
Welk lied uw vrouw zong
Waarom zijt Gij geslachtloos in deze stilte
Onverschillig voor mijn bitterheid
De zwakte in mijn vingeren
De ziekte in mijn hoofd?
roger struyve
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[ontmoetingen en op korte golf]
[Redactie: de stukjes ‘ontmoetingen’ en ‘op korte golf’ staan in het origineel steeds
naast elkaar, maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

op korte golf
Wie familieleden of andere bekenden heeft overzee, mag hun schrijven dat de BRT
West-Vlaanderen de mondelinge groeten van uitgeweken Vlaamse mensen uitzendt
in het tweemaandelijks programma: ‘Bij ons volk. Vlaamse groeten van overzee’,
dat door Valère Arickx wordt samengesteld. De magnetofoonbandjes, met de
gesproken groeten, worden aan de afzenders terugbezorgd.
Van 13 tot en met 23 mei ging van Wilhelmine Barbé-Van Gucht uit Deurle een
tentoonstelling door in galerij ‘Het Landhuis’ te Bornem. Het inleidend woord werd
door Anton Vlaskop verzorgd.
Op 7 en 8 mei werden te Ieper voor de 12de maal de Kattefeesten gehouden. Jeannine
Behaeghel stond in voor decalco en voor een uiterst verzorgd programmaboekje.
In de ‘Horizonreeks’ van het Davidsfonds verscheen zopas van Geert Bekaert, S.J.,:
‘Pop. - Het wezen van de kunst’.
Gedurende drie weken, van 29 april af, stelden Kari Bert en Gilberte De Leger hun
werken tentoon in het ‘Maison des anciens et amis de l'Université de Louvain’ aan
de Troonstraat, 234, Brussel 5.
Kunstschilder Alfons Blomme sprak de inleiding uit op de vernissage van de
tentoonstelling Van Rintel in studio Kyndt te Westkerke.
In het vakantiehuis ‘Reigersnest’ te Koksijde-St.-Idesbald, stelt Antoon Bogaert
(atelier: Wegvoeringstraat, 89, Wetteren) schilderijen en tekeningen tentoon tijdens
de maanden juni en juli.
Op 22 maart werden te Antwerpen, benevens de Interprovinciale en Provinciale
Prijzen 1965, ook de beurzen Eugène Baie uitgereikt. Ons medelid, de beeldhouwer
Roger Bonduel uit St.-Andries behoorde tot de vier laureaten en wij wensen hem
langs deze weg van harte geluk.
Kunstschilder Renaat Bosschaert stelt van 1 tot 30 juni tekeningen en schilderijen
tentoon in de Galerij Oranje te Gent, Nederkouter, 115.
In de galerij ‘Romboudt’ te Lissewege stelt kunstschilder Willy Bosschem zijn werken
tentoon tot einde juni.
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In het programma ‘Hedendaagse Vlaamse Muziek’ werd op 26 mei, via BRT
West-Vlaanderen, van Jules Boucquet de ‘Sonate voor viool en piano’ uitgezonden.
Van 28 mei tot 10 juni bracht André Bulthé uit Veurne een retrospectieve
tentoonstelling van zijn werken in Studio Jacobs te Knokke-het-Zoute.

ontmoetingen
In de zitting van 21 mei 1966 van onze Raad van Beheer werd volgende motie
gestemd:
De Raad van Beheer van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond verklaart
zich solidair met de Vlaamse Professoren en Studenten van Leuven
kan zich niet verenigen met eventuele strafmaatregelen en dringt aan op het
aannemen van een wet op het hoger onderwijs, analoog met de bestaande wetgeving
op lager en middelbaar onderwijs.

Jarige kunstenaars
De hedendaagse wetenschap heeft de gemiddelde leeftijd een heel stuk verlegd naar
de honderd jaar toe. Daarvan is de gelukkige weerslag ook te merken in ons Verbond.
Bij het overlopen van onze ledenlijsten, hebben wij vastgesteld, dat wij heelwat
aangeslotenen tellen, die in 1966 60 of 65 worden.
Wij brengen hun graag een groet en een hartelijke verjaardagswens en voegen er
dadelijk aan toe, dat wij hen niet beschouwen als bejaarden, maar wel als mensen
die, in de rijpheid van hun leven, nog kunnen werken voor en dromen van een
toekomst.
In ons vorig nummer hebben wij een ‘Ontmoeting’ gewijd aan Rose Gronon, n.a.v.
haar dubbele literaire bekroning. Wij geloven niet, dat het onbescheiden is hier te
vermelden dat zij dit jaar vijfenzestig lentes zal tellen. Haar werken getuigen voor
haar: weinig jongeren bezitten haar bruisende scheppingskracht. Wij wensen dat die
kracht haar nog lang zou mogen bezielen en weten ons hierbij de tolk van heel de
literatuurminnende Nederlanden.
PATER STEPHANUS AXTERS O.P.
Op 15 oktober e.k. wordt Pater Stephanus Axters O.P. 65 jaar. Wie Axters zegt denkt
aan de bekende Brugse familie, die tot ons cultuurleven van deze eeuw een niet
onaanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Ook Stephanus Axters werd in de stad aan
de Reie geboren en niet onmogelijk dat de Brugse traditie en sfeer op de gerichtheid
van zijn intellectuele belangstelling invloed heeft uitgeoefend.
Axters maakte deel uit van de Leonina-Commissie voor de critische uitgave der
werken van Thomas van Aquino te Rome en is lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde. Van zijn hand verschenen een scholastiek
lexicon, een studie met bloemlezing gewijd aan Jan Van Leeuwen en talrijke bijdragen
over mystische schrijvers en literatuur in verschillende tijdschriften. Bijzonder

Vlaanderen. Jaargang 15

belangrijk zijn de standaardwerken ‘Mystiek Brevier’ en ‘Geschiedenis van de
Vroomheid in de Nederlanden’, die onovertroffen zijn gebleven.
Onvermoeibaar reist Axters de bibliotheken van West-Europa af om onbekende
bronnen voor de studie van onze godsdienstige literatuur op te sporen en tussenin
vond hij zelfs de moed en de tijd om een gedicht te schrijven. Is ook dat een traditie,
na Van Mierlo en Reypens? ‘West-Vlaanderen’, dat ‘Vlaanderen’ geworden is en
zich tot het gehele taalgebied richt, feliciteert Stephanus Axters van harte en wenst
hem nog vele jaren geluk en een ongebroken werkkracht.
FERDINAND VERCNOCKE
Ons tijdschrift zendt dezelfde wensen aan Ferdinand Vercnocke, naar aanleiding van
zijn 60e verjaardag op 14 december a.s. Ook hij is Westvlaming van afkomst, geboren
te Oostende, waar hij lange tijd heeft gewoond. Hoewel hij kritiek, vrij veel toneel
en zelfs een roman heeft geschreven, is het toch in de eerste plaats
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ontmoetingen

Ferdinand Vercnocke

René Buckinx

als dichter dat hij naam heeft verworven. De talrijke verzenbundels die hij
gepubliceerd heeft, van ‘Zeeland’ uit 1934 tot ‘De Stad in Zee’ in 1964, of ze nu
lyrisch of episch zijn, vertolken dezelfde wereldbeschouwing, die zin voor grootheid
met trouw aan het streven naar zelfbeschikking voor eigen volk verenigt.
Vercnocke geeft in deze tijd, met Moens, Vertommen en Beerten, de overlevering
door, die wij van Rodenbach en De Clercq hebben geërfd. In onze hedendaagse
dichtkunst vertegenwoordigen zij de strijdend nationale en volkse strekking.
Kenschetsend voor Vercnocke in het bijzonder is de mythische grondslag van zijn
poëzie. Hij zelf heeft daarover in ‘De Stad in Zee’ een vijftal merkwaardige bladzijden
geschreven, die een verhelderend licht op zijn opvattingen doen vallen en moeten
gelezen worden door wie zich een juist begrip over zijn persoonlijkheid wil vormen.
Hij ziet de opstanding van ons volk slechts dan tot resultaten te voeren, als ze
gebeurt uit een mythische verbondenheid met het verleden. Uit die visie vloeit voort
dat hij zichzelf tegelijk dichter én boodschapper voelt, zodat zijn poëzie niet alleen
als woordkunst maar meteen als wekroep moet beoordeeld worden. Dat verklaart
haar evocatief, bijna bezwerend karakter.
A.D.

Rene Buckinx
René Buckinx werd zestig jaar geleden te Tessenderlo geboren; momenteel is hij
algemeen secretaris van de Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen en
verzorgt o.m. de redactie van het tijdschrift ‘Toerisme Provincie Antwerpen’.
Daartussen ligt als het ware één grote ontdekkingsreis, die René Buckinx ondernam
in eigen land. Als jong leraar te Ieper kreeg hij gelegenheid te over om de
Westvlaamse bergen te ‘ontdekken’, richtte hij in 1931 de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer ‘De Westvlaamse bergen’ op en liet hij in 1935 zijn ‘Beknopte
gids voor de Westvlaamse bergen’ verschijnen (Franse vertaling in 1936). Naast
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tientallen artikels en radiotoespraken over de stad Ieper - waar hij in 1938 de V.V.V.
reorganiseerde - het Westland en de Westvlaamse bergen, verschenen van hem
heelwat bijdragen over de provincie Antwerpen en de Schelde. In 1939 verscheen,
in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, zijn werk ‘Ieper’ en in 1949 volgde een
‘Wandelboekje voor de Westvlaamse bergen’. Verder wijdde hij een studie aan de
Poperings-Ieperse kunstschilder Louis Delbeke en dit werk werd in 1944 door de
Koninklijke Academie van België bekroond. Zijn monografie ‘De Schelde van de
bron tot aan de monding’ verwierf de Eugeen Van Marcke-prijs (1952). In 1955
eindelijk zag zijn ‘Goliath, Ieperse reus’ het licht op de boekenmarkt. Dit bewijst
ten overvloede dat René Buckinx hart en oog te over heeft voor het eigen land - een
getrouwe wat eigen streek en stam betreft. Wij zijn er hem dankbaar om en hopen
hem nog lange jaren in ons midden te hebben.

op korte golf
Van de Mechelse componist Peter Cabus werd op 24 april door de BRT., 3de
programma, het ‘Klarinettenkwartet’ uitgezonden.
Onder de auspiciën van ‘De kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek’ werd van
14 tot 22 mei, in de Museumzaal van het oud stadhuis te Harelbeke een collectieve
tentoonstelling ingericht waaraan deelnamen: Lucien Bossier, Greta Callaert, André
Debaveye, André De Clercq, Willem Deneckere, André Deroo, Luc Holvoet, Marc
en Peter Labarque, Romain Witdouck, Leo Vancraeynest, Jos Vandenhove.
De openingsplechtigheid werd opgeluisterd met voordracht door Raf Lesage.
De zangers Laurent Carpentier, P. Claes en Leo Loomans van het Vlaams Vokaal
Trio o.l.v. Achiel van Beveren, verzorgden op 31 maart een muziekavond te Mechelen.
Op 22 april trad voornoemd ensemble op te Burcht en in de loop van de maand juli
zal het een concertreis naar Zwitserland ondernemen, naar de vakantiecentra van de
Christelijke Mutualiteiten.
Op het derde programma van de B.R.T. had dit jaar de creatie plaats van twee
belangrijke werken van de Antwerpse componist Ivo Ceulemans, nl. ‘Mystiek portret’,
cyclus voor sopraan en snaarkwintet, op tekst van de Limburgse dichteres May
Vriamont (10 april - uitv. Alice Van Haaren, het kwartet Michel Collin en Fafchamps,
contrabas) en ‘Icare’, 4 st. gemengd koor a capella, op tekst van Ph. Desportes (24
mei - uitv. Omroepkoor o.l.v. Jan Van Bouwel).
Te Roeselare, Studio Callebert, stelde de beeldhouwer Jef Claerhout uit Sijsele in
mei zijn werken tentoon.
Beeldhouwer Frans Claes uit Wemmel nodigt uit tot de tentoonstelling van zijn
werken tijdens de maand juni, in zijn huis, de Limburg-Stirumlaan, 41.
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Voor het Concert, op 6 juni gegeven door de Kon. Symfonie ‘Eigen Kunst’ uit
Kortrijk, vóór de mikro van de BRT West-Vlaanderen, trad John Craeynest op als
gastdirigent.
In het ‘Molenhuis’ te Bachte-Maria-Leerne stelde Roger De Broeck uit Gent zijn
werken tentoon tot 15 april.
Van 30 april tot en met 12 mei stelde Paul De Bruyne zijn keramiekwerken tentoon
in de Jan-van-Eyckstudio te Gent.
In het stadhuis te Houthulst werd door de Kon. Kunstkring van Oostende van 14 tot
21 mei een tentoonstelling ingericht met werk o.a. van Christiaan De Clercq en van
André en Gustaaf Sorel.
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op korte golf
Flamencodanser Niño de Flandes - el gitano del norte (de zigeuner van het Noorden)
- zette op 24 mei te Kortrijk zijn zomertournee in, tijdens dewelke hij in verschillende
steden van het land zal optreden met zijn groep ‘Arte Flamenco’.
Kunstschilder Dick De Grijse stelde tentoon in Studio Kyndt te Westkerke, van 21
mei tot 10 juni, en vanaf 18 juni in de Cercle Artistique te Doornik.
In het aprilnummer van ‘Nieuwe Stemmen’ verscheen een studie van Jozef Deleu:
‘Hoe moet 'n digter, denker, 'n man wat ontwikkel is, regeer?’, welke handelt over
‘Periandros van Korinthe’, een drama van de Zuidafrikaanse dichter Dirk Opperman.
Op 7 juli houdt Jan Deloof op uitnodiging van de Blankenbergse literaire groep
‘Trefpunt’, in de zaal Forum, een lezing over ‘De Zuidafrikaanse literatuur in
Vogelvlucht’. Deze lezing zal omlijst worden door voordracht van Afrikaanse poëzie
door dhr. en mevr. Willem Naudé, Zuidafrikaanse amateur-declamators.
De jonge kunstschilder Jacky De Maeyer (Atelier: Leffingestraat, 127, Middelkerke)
stelde, van 14 tot 30 mei, zijn werken tentoon in Studio Callebert te Roeselare.
Van 1 tot 15 mei exposeerde de Roeselaars-Brugse kunstschilder André De Man in
de rookzaal van de Stadsschouwburg te Kortrijk. De inleiding werd uitgesproken
door Hector Deylgat.
Tijdens de maand april verzorgde Lucien Dendooven de kroniek ‘Afscheid van de
dag - Poëtische avondmijmeringen’ voor de BRT. West-Vlaanderen. Onder zijn
leiding werd op 8 mei, n.a.v. het internationaal congres te Blankenberge, een literaire
avond gehouden, waarop Rita Lommée voordroeg uit het werk van Vlaamse auteurs.
Laten we nog vermelden dat bij de Uitgeverij Brems te Herk-de-Stad een bundel
verhalen van Lucien Dendooven verschijnt onder de titel: ‘Water 44’.
Gabriël De Pauw, uit Temse-Velle, zal van 2 tot 11 september zijn werken
tentoonstellen in de galerij ‘De Pelicaen’ te Duffel.
Kunstschilder Thomas Deputter uit Middelkerke stelde zijn werken tentoon in
Wallonië: van 26 februari tot 10 maart te Charleroi en van 30 april tot 11 mei te
Mons.
De Romeinse beeldhouwster Livia Canestraro, echtgenote van beeldhouwer-schilder
Steven Depuydt, stelde van 24 april tot 8 mei beeldhouwwerk, tekeningen en
schilderijen tentoon in de galerij Vansteenkiste te Poperinge. Tijdens de opening
sprak kunstschilder Constant Lambrecht.

ontmoetingen
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Marcel Ameel

Theo Op de Beeck

Marcel Ameel
Op 12 maart werd kunstschilder Marcel Ameel uit Zottegem door zijn vrienden
gelukgewenst met zijn zestig jaar. Wij doen het nu, een beetje met vertraging, maar
daarom niet minder hartelijk en gemeend. Zijn leven verliep al schilderend. In 1935
en in 1964 werd hij laureaat van de Arbeid - in 1964 met zilveren ereteken. Van zijn
vriend en kunstbroeder Sam De Vriendt, kreeg hij, jaren geleden, de raad zich vooral
te specialiseren als schilder van landschappen en stillevens. Dat heeft hij dan ook
gedaan, in de stilte, uiterst bescheiden, met dit voor ogen: dat alle roem zo broos en
vergankelijk is, maar dat anderzijds een leven, doordrongen van en geadeld door de
arbeid, een grootse opgave is, waarin niet zovelen slagen. Hij kwam niet vaak naar
buiten met zijn werk, bleef meestal te Zottegem zelf met zijn tentoonstellingen, maar
ging in 1953 - hij kan zijn Westvlaamse afkomst niet verloochenen en dat wil hij
trouwens niet - met een expositie naar Ieper.
Nu hij de zestig heeft overschreden, verheugt hij zich in zijn jeugd. Hij, die nooit
ver van huis ging met zijn werk, zegt nu: ‘Ik hoop in de toekomst wat verder te
gaan!’. Ik vraag mij soms af: wààr halen die zestigjaren die heerlijke vitaliteit
vandaan? In ieder geval: proficiat, Marcel Ameel! En ad multos annos!

Theo op de Beeck
Onlangs herhaalde Emiel van Hemeldonck nog eens, dat de Kempenaars harde
werkers zijn. Maar één van de hardste onder hen vierde op 14 maart j!. zijn
vijfenzestigste verjaardag: Theo Op de Beeck. Het is ons totaal onmogelijk, hoe
beknopt ook, een overzicht te geven van de artistieke activiteit, die zijn leven vulde.
Vermelden wij vooràl de voordrachtkunstenaar-toneelregisseur-acteur Theo Op de
Beeck. Zowat tweehonderd maal heeft hij een toneelstuk geregisseerd. In het bijzonder
‘Het Kunstverbond’ van Turnhout heeft hij naar de hoogste toppen geleid: laureaat
van de landelijke toneelwedstrijd te Lier, het Landjuweel in 1954 en in 1957, de
tweede prijs in het ‘Super’-landjuweel te Deinze. En telkens werd Theo Op de Beeck
tevens bekroond als beste acteur... Over heel het land leidde hij grote toneelkringen
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en regisseerde hij o.m. ook de operetten, die jaarlijks werden opgevoerd in de
Turnhoutse stadsschouwburg. De B.R.T. wierf hem aan als hoorspelacteur en toen
de televisie zich aanmeldde, werkte hij zich op als realisator.
Als wij daarbij nog vermelden, dat hij de roman ‘Bazin en Knecht’ voor toneel
bewerkte, dat hij, in samenwerking met Jozef Simons, hoorspelen schreef, dat hij tal
van gedichten op zijn actief heeft, dat hij zich daarbij, ook op plastisch gebied, liet
gelden met tekeningen, linosneden en olieverfschilderijen, plus, last but not least,
zesendertig jaar onderwijscarrière achter de rug heeft, dan is onze gelukwens des te
hartelijker en te dieper. Nog héél veel schone jaren, Theo Op de Beeck, jaren van
vreugde in en door de kunst!
J.V.R.
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Ontmoetingen met Christus...
Jozef Deleu:
‘De purperen jasmijn’
Een paar weken geleden verscheen, onder de titel ‘De purperen jasmijn’, bij Desclée
de Brouwer in de reeks ‘Noorderlicht’, een fraaie novelle van Jozef Deleu. Naar mijn
gevoel staat ze ver boven het proefstuk ‘De ontmoeting’ dat de auteur in 1962
publiceerde.
In verhouding tot haar beperkte omvang vertoont deze novelle een vrij ingewikkelde
structuur. Ze wordt afgewikkeld op twee vlakken die zowat om de beurt komen
bovenliggen.
Het eerste en voornaamste vlak is dat van de realiteit, van - een paar momenten
uit het verleden van de hoofdfiguur niet te na gesproken - de realiteit hic et nunc.
Het ik-personage, een jonge luitenant, voelt zijn afkeer voor het leger, meer bepaald
voor de gedragingen van zijn collega's-officieren van de in Duitsland gelegerde
troepen, tot het toppunt stijgen tijdens een korpsfeest: receptie, banket, danspartij.
Hij verdrinkt zijn ergernis in bier, nù in de bar van de mess, dàn in een Duits café,
waar een zwaarmoedige Duitser hem zijn heimwee uitspreekt naar een Vlaanderen
dat hij alleen kent uit familiale overlevering, een Vlaanderen waar alles beter en
mooier zou zijn en waarvan de luitenant zelf weet dat het niet bestaat, zó niet althans.
Het tweede verhaalvlak is dat van het irreële, van de fantasie. Het is het vlak
waarin de geest van de luitenant a.h.w. wordt bezocht door Christus-verbeeldingen.
Nauwelijks heeft de jongen, bij het begin van zijn verhaal, de eigen eenzaamheid
midden de kouwe drukte van de overvolle bar gesuggereerd, of hij doet volgende
verrassende openbaring: ‘Plots in mijn hoek, tussen tapkast en muur, ontmoet ik
Kristus.’ (p. 9). Telkens weer wendt zich zijn verbeelding van het verwarrende en
afkeer wekkende heden naar het Nieuw-Testamentisch verleden en spint, broksgewijs
maar in voortreffelijke samenhang, achtereenvolgens twee ontmoetingen van joden
met Christus uit: die van de geldwisselaar David en zijn vrouw Rachel naar aanleiding
van de uitdrijving der kooplieden uit de tempel, en die van de bultenaar Zacheus; in
paniek om zijn schuld en om zijn onmacht tegenover leven en liefde gaat David ten
onder, terwijl Zacheus de ware zin van het leven en de liefde ontdekt.
In de afwikkeling van de novelle is nu het moment gekomen waarop het eerste
verhaalvlak het tweede volkomen overdekt.
De ergernis om zijn omgeving en de vertwijfeling om eigen onbruikbaarheid in
het leven die groeit uit de erkenning van vernedering en mislukking in verleden en
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heden, zetten de luitenant aan tot zelf-affirmatie, desnoods Shakespeariaans, à la
Richard III. Uit zijn eigen Christus-verbeeldingen weet hij niets te leren. Hij trekt
naar de mess, slaat de generaal met een fles het hoofd in en gaat, in volkomen
ontreddering, liggen doodbloeden op de scherven van het geïmproviseerd
moordwapen in de ruïne van de Magdalenakirche; daar bloeit, in het koor, een
purperen jasmijn. Bij deze geurige struik komt de stervende, vanuit een wild delirium,
tot de helderheid die hij in zijn leven van weifeling en vertwijfeling nooit heeft gekend.
Het kan een beetje gevaarlijk lijken dat we, om enig licht te werpen op de feitelijke
structuur van de novelle, van twee verhaalvlakken hebben gesproken. Vanuit de
psychische instelling van de vertellende hoofdpersoon, moeten we het geheel

op korte golf
Te Knokke-het-Zoute zal zij beeldhouwwerk in openlucht exposeren van 28 mei tot
30 juni tijdens de tentoonstelling ‘Het hedendaags Interieur’ in de St. James Galerij,
Kustlaan, 80, expositie waaraan ook Steven Depuydt meewerkt.
Van Maurits Deroo, directeur aan het Brugse Muziekconservatorium, werd op 5
mei, door de BRT. West-Vlaanderen, het ‘Gondellied’ geprogrammeerd tijdens het
programma ‘Hedendaagse Vlaamse muziek’.
Wilfried Deroo, viool, en Luc Schaeverbeke, bariton, gaven met het ‘Ter Duinen
Barokensemble’ op 24 april een concert in de Ridderzaal van het slot te Male.
Het Renaat-Veremanskoos o.l.v. Roger Deruwe en het Westvlaams Orkest, o.l.v.
Dirk Varendonck verzorgden op 10 mei in de St.-Walburgakerk te Brugge o.m. de
uitvoering van de ‘Kroningsmis’ van Mozart. Hieraan verleende ook de tenor Sylvain
Deruwe zijn medewerking.
Teater Antigone o.l.v. Bert de Wildeman verzorgt de reeks voorlezingen uit ‘Pallieter’
van Timmermans, voor BRT. West-Vlaanderen.
Van de componist-orgelist Kamiel D'Hooghe, dir. van het muziekconservatorium te
Roeselare, werd door de BRT. Antwerpen op 31 mei het ‘Kabouterballet’ ten gehore
gebracht. Op 7 mei had hij reeds voor het 3de programma van de BRT een orgelrecital
vanuit de Brugse St.-Salvator Kathedraal, verzorgd. Op 15 mei werd vanuit dezelfde
kathedraal de plechtige Hoogmis uitgezonden, tijdens dewelke Kamiel D'Hooghe
aan het orgel begeleidde.
Kunstschilder Anto Diez stelde van 9 tot 27 april zijn werken tentoon in Studio Kyndt
te Westkerke.
Inleider was ons redactielid Gaby Gyselen. Gedichten en proza werden
voorgedragen door Mej. Machteld Eeckhout.
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Aan de orgelist-componist Chris Dubois werd door de Franse stad Blois-sur-Loire,
de 1ste prijs met lof van de jury toegekend voor een originele compositie voor beiaard,
gebaseerd op een mariaal tema. De Keuze van de Oostkampse componist viel op de
Gregoriaanse Hymne: ‘Ave Maris Stella’. Een vierdelige partita werd daarop
gecomponeerd en heeft geleid tot een glansrijke bekroning, waarbij tien mededingers
overschaduwd werden.
Verder verleende Chris Dubois zijn medewerking aan een reeks geestelijke
concerten welke in april gegeven werden te Knokke, Heist en Lier, door het gemengd
koor en orkest Cantabile uit Knokke-Heist. Hij bespeelde hierbij het clavecimbel.
Te Roeselare tenslotte, vertolkte hij op 25 mei o.m.
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eigen werk op het orgel van de O.-L.-Vrouwekerk.
De Vespertekenschool van Meerhout hield haar tentoonstelling in kunstcentrum 't
Palet, Meiberg, 19, te Meerhout, van 4 tot 12 juni. Het inleidend woord werd verzorgd
door E.P. Kallist Fimmers.
Ter gelegenheid van de opening van schilder- en graveerwerk in het ‘Belgisches
Haus’ te Keulen van Jan Flameng uit Turnhout, sprak de bekende letterkundige en
vertaler Georg Hermanowski het openingswoord uit. Hij trok een parallel tussen de
Kempische literatuur en plastische kunsten om vervolgens te wijzen op het eigen
karakter van Flamengs kunst.
In zijn woonplaats zelf mocht Jan Flameng zich eveneens verheugen in een grote
belangstelling voor zijn tentoonstelling in het ‘Huize metten Thooren’, van 20 tot
30 mei. De Vlaamse TV maakte er opnamen voor ‘Zoeklicht’ terwijl op 28 mei in
het radioprogramma: ‘De Zeven Kunsten’ (BRT, 3) een vraaggesprek met de
kunstenaar uitgezonden werd. De expo in ‘Huize metten Thooren’ heeft vooral tot
doel gehad dit mooie, doch bouwvallige gebouw een artistieke bestemming van
blijvende aard te geven. Hier is beslist iets te doen door het Turnhoutse
gemeentebestuur!
In nr. 14 van MEP schreef de letterkundige Walter Giraldo, uit Strijpen (Zottegem)
een bijdrage over ‘Mijn levende schaduw’, roman van de Westvlaamse auteur Paul
De Wispelaere.
Van Rose Gronon werd op 8 mei het luisterspel ‘Het veer te Corvey’, dat in 1961 de
derde prijs verwierf in de luisterspelwedstrijd, door het 3de programma van de BRT.
opnieuw uitgezonden.
Ons redactielid Gaby Gyselen sprak in Studio Kyndt te Westkerke, voor de
tentoonstelling van Manuel Iturri uit Brugge, het openingswoord uit. Het betrof hier
de laatste tentoonstelling van Iturri vóór zijn vertrek naar Bolivia. Een bestendige
tentoonstelling van zijn werk gaat echter door te Knokke-het-Zoute in ‘Galerie Les
Andes’, Zeedijk, 144 (tot 30 september).
Op uitnodiging van de Davidsfondsafdeling Vilvoorde concerteerde op 5 juni het
jeugdorkest ‘Ons Dorado’ o.l.v. Paul Hanoulle, in de O.-L.-Vrouwekerk en in de
feestzaal van het Stadshuis.
Volgende tentoonstellingen worden door Karel Herremans uit Liedekerke ter kennis
gebracht: van 23 juli tot 12 augustus in Huize Geertrui te Vlassenbroek
(Dendermonde) en van 10 tot 22 december in VTB. Rik Woutersstudio te Brussel.

ontmoetingen
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natuurlijk zien als het openbaren van één permanente bewustzijnsstroom. Hierin
vinden we dan ook de verklaring voor het uitgesproken dramatisch karakter van de
laatste bladzijden van het verhaal (en het gaat hier om felle, pathetische, sterk
gekleurde dramatiek!); iemand het eigen einde laten doorpeilen en vertellen noodzaakt
de onderstelling van een fictie die het nooit kan halen bij de dramatische uitbeelding,
bij het voorstellen, het uitbeelden.
De auteur heeft voor zijn tragisch hoofdpersonage geen genade gekend. In zijn
vertwijfeling lijdt de jonge man aan een pijnlijke bewustzijnsvernauwing, die hem
niet alleen voor het door hem gehate leger ongeschikt maakt maar hem ook dermate
inkapselt dat hij het leven überhaupt niet aankan. De wijze waarop hij Christus
ontmoet, kan niet anders dan hem leiden in het spoor van de geldwisselaar David
die, toch niet van goede wil gespeend, vanuit zijn ontmoeting met de Godmens geen
andere weg vindt dan het pad dat naar de dood voert. Ik vraag mij overigens af of
de jonge luitenant Christus wel heeft ‘ontmoet’ in de ware zin van het woord. Bij
het ontwaken van de eerste verbeelding, de voorbereidselen tot de uitdrijving uit de
tempel, maakt hij de opmerking ‘Ik begrijp Hem niet’ (p. 10); die reikt verder dan
hij vermoedt, want inderdaad: hij begrijpt Hem niet, hier niet en elders niet. Hij ziet
Hem bewegen en leven tussen zijn tijdgenoten, en meer nog misschien ziet hij het
leven en bewegen van de tijdgenoten rond de Meester.
Ik ben er niet zo zeker van dat deze omstandig ontwikkelde Christusverbeeldingen,
gesproten uit het brein van een vertwijfelde jongeling, psychologisch helemaal
verantwoord mogen heten; snel wisselende tableaux-vivants waren het misschien
meer geweest. Maar de Nieuw-Testamentische evocaties van de Christus-ervaringen
van David en Rachel, van Zacheus en zijn vrouw, - eigenlijk zijn het zowat
romankernen - zijn mooi geschreven, zonder enig zweempje van Italiaanse rose- en
lichtblauweffecten. Men kan ervan houden.
Wat soberder en preciezer zou ik de verwoording soms willen zien, en iets minder
wild, of meer beheerst zo men wil, het beeld.
Huib Thomassen
Jozef D e l e u , De purperen jasmijn, Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht, s.d. (1966).

Raoul Servais andermaal bekroond

De jongste tekenfilm van Raoul Servais, getiteld ‘Chromophobia’, behaalde op het Benelux filmfestival
te 's-Hertogenbosch de 1ste prijs voor animatiefilm, alsmede de prijs C.I.D.A.L.C. (Centre International
des Arts, Lettres et Cinéma, Parijs). De film, een produktie van het Ministerie van Nationale Opvoeding
en Cultuur, werd tot nog toe niet vertoond in ons land.
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Westvlaamse provinciale prijzen toegekend
Bij het ter perse gaan, vernemen we dat de prijzen voor beeldhouwkunst en grafische
kunst 1966 van de provincie West-Vlaanderen werden toegekend. Praktisch alle
bekroonden zijn leden van het C.V.K.V. Wij wensen hun van harte geluk: hùn vreugde
is ook de onze!
Voor de beeldhouwkunst, werd de Provinciale Prijs ten bedrage van 25.000 fr.
toegekend aan Livia Depuydt-Canestraro uit Snellegem, voor haar werk ‘Slaap’.
Drie premies, elk ten bedrage van 5.000 fr., werden ex-aequo toegekend aan:
- Renaat Bosschaert uit Assebroek, voor zijn inzendingen ‘Parasiet’, ‘Gaasvlieg’
en ‘Zweefvlieg’.
- Pol Spilliaert uit Sint-Andries, voor zijn werken ‘Sculptuur voor blauwe kamer’,
‘Aan Victor Servranckx’ en ‘20.000 Mijlen van Damascus’.
- Johan Vandekerckhove uit Kortrijk, voor zijn inzendingen ‘Kop’, ‘Koninklijke
wacht’ en ‘Eskimo’.

Voor de grafische kunst werd de Provinciale Prijs ten bedrage van 25.000 fr.
toegekend aan Herwig Driesschaert uit Kortrijk, voor zijn werken ‘Verzuchting naar
de natuur’, ‘Gebondenheid’ en ‘Vergroeid meevoelen’.
Ex-aequo werden twee premies, beide ten bedrage van 20.000 fr. toegekend aan:
- Georgette De Groote-Tanghe uit Sint-Michiels, voor haar inzendingen
‘Shalom’, ‘Het gelaat van de oorlog’, ‘Het ondraaglijke uur’, ‘Troon van het
bloed’ en ‘Vietnam’, die samen de cyclus ‘Oorlog’ vormen.
- Willem Deneckere uit Kortrijk, voor zijn inzendingen ‘Tanja’, ‘Bajier’, ‘Ha
var’, ‘Dank je Simon’ en ‘Kostumes voor Thyestes’.
Verder werden nog een premie ten bedrage van 10.000 fr. verleend aan Geert
Vanallemeersch uit Roeselare, voor zijn werken ‘War I’, ‘War II’, ‘War III’ en ‘War
IV’, een premie ten bedrage van 5.000 fr. aan Cyr Frimout uit Aalter (geboren te
Poperinge) voor zijn inzendingen ‘Ben ik twee?’, ‘Waar?’ en ‘Is dat...’.
De werken van de laureaten en de geprimeerden, alsmede de inzendingen die daartoe
door de jury werden geselecteerd, zullen deel uitmaken van de tentoonstelling
‘Beeldhouwkunst en Grafiek in West-Vlaanderen 1966’. De verzameling zal ook
werk omvatten van enkele beeldhouwers, vroegere laureaten van de Prijs voor
beeldhouwkunst, die daartoe uitgenodigd werden, en met grafiek van hedendaagse
kunstenaars uit de provincie Zeeland. Deze tentoonstelling zal op 9 juli e.k. geopend
worden in het Boudewijnpark te Sint-Michiels en voor het publiek toegankelijk zijn
tot einde juli. Verder zullen ook nog andere plaatsen in de provincie worden bezocht.
Wegens plaatsgebrek zijn wij verplicht verscheidene bijdragen te verwijzen naar ons
volgend nummer, o.m. een verslag over de viering van ons 3de lustrum, dat op 19
juni te Meise plaatshad, alsmede talrijke boek- en tijdschriftenbesprekingen. Ook
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bestaat er goede hoop, dat wij in de eerstkomende aflevering andermaal een aantal
recensies kunnen plaatsen betreffende werken, geschreven door onze leden. Verscheidene belangstellenden vroegen ons inlichtingen in verband met de overkoop
van onze clichés. Wij herhalen hier dus nogmaals de voorwaarden: - Alle clichés die
wij speciaal laten vervaardigen voor afdruk in onze nummers, kunnen overgekocht
worden aan de basisprijs 0,75 fr. per cm2, met een minimum echter van 100 fr. per
cliché. Voor grote overkopen - d.w.z. meer dan 10 clichés ineens - wordt een nog
meer gunstige forfaitaire prijs opgemaakt. Alle aanvragen moeten gericht worden
aan ons Redactiesecretariaat, Pontonstraat, 12, Oostende. Portretten van aangesloten
kunstenaars worden evenwel niet te koop gesteld.

op korte golf
Op 18 mei trad de keramiste Lidy Hoewaer uit Hasselt in het huwelijk met dhr. Mathy
Geerkens. Onze gelukwensen!
Ter gelegenheid van het Vlaams Festival te Eindhoven in mei, nam kunstschilder
Jan Hoogsteyns uit Paal deel aan de tentoonstelling ‘Vlaamse grafische Kunst’. Van
28 mei tot en met 5 juni volgde dan de groepstentoonstelling van de Beringse
Kunstkring in het Casino te Beringen-Mijn en van 11 tot en met 24 juni is hij te gast
te Blankenberge bij ‘Trefpunt’, Kerkstraat, 44.
Paul Huys uit Drongen stelde tot 15 juni zijn werken tentoon in het Museum Modest
Huys aan de Staatsbaan te Zulte.
In galerij ‘De Pelicaan’ te Duffel stelde kunstschilder Renaat Ivens uit Itegem, van
27 mei tot 5 juni, zijn werken tentoon naast beeldhouwwerk van Pol Lemaire.
Johan Janssens uit Kapellen en Marcel Veldeman uit Putte-Kapellen stelden van 23
april tot 8 mei, samen met andere leden van de Polderse Kultuurkring, hun werken
tentoon in de Martinushoeve te Zandvliet.
In de radio- en televisie-reeks ‘Openbaar Kunstbezit’ van Brussel-Nederlands, werd
op 30 mei door Dr. Alain Janssens de Bisthoven het werk ‘Schenkster met de H.
Elisabeth’ van Petrus Christus voorgesteld, een doek dat in het Groeningemuseum
te Brugge berust.
Beeldhouwer Gust Kulche uit Vlezenbeek neemt deel aan de Elfde Tweejaarlijkse
Tentoonstelling, die van 20 mei tot 20 oogst doorgaat in de Tuinen van het
Erasmushuis te Anderlecht.
Kunstschilder Ludo Laagland uit Herk-de-Stad, stelde van 18 tot 31 mei schilderijen
en tekeningen tentoon in de Stedelijke tentoonstellingszaal te Leuven.
Van 4 tot 20 juni stelt Chris Lagrou uit Torhout experimentele druktechnieken
tentoon in Studio Callebert te Roeselare. Op de vernissage sprak Hector Deylgat.
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Van 11 tot 24 juni exposeerde de Roeselaarse kunstschilder Constant Lambrecht in
Studio Jacobs, te Knokke-Het Zoute.
Van 23 april tot 5 mei exposeerde Etienne Le Compte, uit Hekelgem, in VTB. - Rik
Woutersstudio te Brussel. Deze kunstenaar nam ook deel aan de tentoonstelling:
‘Brood in de hedendaagse schilderkunst’, van 9 maart tot 19 april in het Kultureel
Centrum te Mechelen. Van 25 juni tot 8 juli zal zijn werk te bezichtigen zijn in de
Galerie Générale te Oostende en in september in de bar van C.A.W., Eikenstraat, 12,
Antwerpen.
Verder gaf hij, onder zijn pseudoniem Lode Stevenberg, bij Heideland te Hasselt,
het
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vierde deel van zijn Hinssenreeks uit: ‘Inspekteur Hinssen en de zwarte schat’.
De solisten van het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges Maes concerteerden op 20
april vóór de BRT, 1ste programma. Op 23 april werd door hetzelfde orkest een concert
verzorgd voor BRT. Oost-Vlaanderen waarin werk werd uitgevoerd van William
Boyce, J.S. Bach en Marcel Poot.
Tevens viel het Belgisch Kamerorkest de eer te beurt het tweede Basilika-koncert
te St.-Truiden op 9 juni te verzorgen, concert dat gewijd was aan concerto's van G.F.
Händel. Georges Maes trad hier op én als dirigent, én als solist.
Van wijlen Marcel Matthijs, de betreurde romancier, verscheen zopas bij Heideland
te Hasselt een bundel novellen, onder de titel: ‘De zure uitval’.
Tot 17 juni stelde de Oostendse beeldhouwer en keramist August Michiels in eigen
stad (galerij Forum) zijn keramieken tentoon.
Kunstschilder Frans Minnaert uit Zandbergen stelde tot 15 mei zijn werken tentoon
in de St.-Adriaansabdij te Geraardsbergen.
Hubert Minnebo uit Oostende maakte voor de Zustersschool ‘H. Familie’ te
Oudenburg een groot beeld ‘De H. Familie’, in witte aluminium (2.60 m × 2.25 m),
dat op Pinksteren werd ingehuldigd.
Door het vokaal ensemble ‘Philippus de Monte’ o.l.v. Vic Nees, werd, in
samenwerking met het zangkoor van het Instituut van O.-L.-Vrouw van de Ham, op
13 mei te Mechelen o.m. werk van Flor Peeters uitgevoerd.
Kunstschilder André Penninck uit St. Andries-Brugge, stelde zijn werken tentoon,
van 30 april tot 13 mei, in de ‘Galerie Générale’ te Oostende.
Van 15 juni tot eind juli gaat te Londen een grote tentoonstelling door, gewijd aan
het werk van wijlen Constant Permeke, onze eredeken voor de plastische kunsten.
Het betreft hier werk uit musea en private collecties.
Van de jonge kunstschilder Werner Sarlet uit Brugge staan volgende tentoonstellingen
op de agenda: 4 en 5 juni te Oostende; 1 tot 15 juli te Blankenberge (Casino); 23 juli
tot 5 augustus te Knokke (Studio Jacobs); 12 tot 26 augustus, te Knokke (Bank van
Brussel); 3 tot 18 december te Brugge (Stedelijk Concertgebouw).
Kunstschilder Albert Setola ontwierp het decor voor de opvoering van twee eenakters
van de jonge Amerikaan Murray Schisgal in De Korrekelder, n.l. ‘De Tijger’ en ‘De
Typisten’.
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verbondsberichten
Nieuwe Leden
Dat wij niet in elk nummer honderd en meer nieuwe leden kunnen verwelkomen,
ligt vanzelfsprekend voor de hand: de kunstenaars groeien nu eenmaal niet aan de
bomen.
Toch verheugt het ons zeer, dat na ons groot ‘offensief’ nog steeds aanvragen
binnenkomen. In de zittingen dd. 16 april en 21 mei van onze Raad van Beheer
werden trouwens 32 nieuwe leden aanvaard:
Antwerpen
Raf Belmans, Geel (M); Lode Bosmans, Mortsel (P); Armand Calders, Hove (P);
Danielle Coenen-Hasenbroeckx, Lier (P); Willy Cools, Duffel (P); Bob De Cort,
Duffel (P); Marc Dessauvage, Berchem (arch.); Hub. de Vries, Antwerpen (P); Edith
Ehrlich, Antwerpen (P); Jozef Gastmans, Meerhout (P); Remi Geens, Duffel (P);
Hubert Goethals, Edegem (P); Mej. L. Huybrechts, Boechout (P); Wim Ibens,
Wuustwezel (P); Friedl Meister, 's Gravenwezel (P); Albert Poels, Borgerhout (P);
Mw. Van den Assem-De Smet, Wilrijk (P); Hugo Van Pelt, Westerlo (P); August
Willems, Olmen (P).
Brabant
Oscar Annaert, Brussel (P); Jan Baekelmans, Herent (P); Marie-Louise Neirynck,
Heverlee (P); Bernard F. van Vlierden (ps. Bernard Kemp), Ganshoren (L).
Limburg
Florent Bruninx, Herk-de-Stad (P); Jaak Herman Venken, Stokkem (L).
Oost-Vlaanderen
Antoon Bogaert, Wetteren (P); Romain Coemelck, Eeklo (P); Antoon De Clercq,
Aalter (P); Chris Pots, De Pinte (P); Berten van de Velde, Deurle (P).
We s t - V l a a n d e r e n
Chris Lagrou, Torhout (P); Willem Vermandere, Nieuwpoort (P).
PROVINCIALE PRIJZEN
Brabant
Wedstrijd sierkunst 1966
De provincie Brabant organiseert een kunsttentoonstelling in het Congrespaleis
(Kunstberg) van 15 tot en met 30 oktober a.s. Deze expo is alleen bestemd voor
werken, aanvaard door een jury. Mogen hun werken indienen (max. twee): Belgische
kunstenaars, geboren of woonachtig in Brabant, hetzij schilders, tekenaars,
beeldhouwers, architecten of kunstambachtlieden. Laatstgenoemde afdeling mag
bevatten: ceramiek, tapijtwerk, het boek, glasschilderkunst, graveerwerk op hout of
op leder, lak, email, plateelschilderen, boekbinden, smeed- en drijfwerk, plastiek,
fotografie, juwelierswerk, serigrafie, e.d.m. Ten einde de kunstambachten te
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bevorderen, wordt een wedstrijd georganiseerd onder de exposanten, van wie een
werk door de jury werd weerhouden. Prijzen: 15.000, 10.000 en 5.000 fr. De
bekroonde werken blijven eigendom van de exposanten.
Kunstenaars, die wensen te exposeren, moeten vóór 1 september a.s. hun
deelnemingsbulletin toezenden aan: Secretariaat der Provinciale Commissie voor
Schone Kunsten, Bureel 11, Eikstraat, 22, Brussel (eveneens insluiten: verklaring,
dat zij geboren of woonachtig zijn in Brabant). Volledig reglement op bovenstaand
adres. Ook ons redactiesecretariaat bezit enkele exemplaren van dit reglement
(Pontonstr., 12, Oostende).
Limburg
Provinciale prijs voor letterkunde 1966
Deze prijs, ten bedrage van 25.000 fr., wordt dit jaar voorbehouden aan de roman.
Alleen personen, in Limburg geboren of er gedurende vijf jaar gevestigd, mogen
mededingen. De in 3-voud getijpte handschriften van onuitgegeven romans moeten,
onder kenspreuk en aangetekend, toegezonden worden, vóór 1 november a.s., aan
‘Provinciale Prijs voor Schone Kunsten’, Provinciaal Bestuur van Limburg, Dr.
Willemsstraat, 23, Hasselt, waar het volledige reglement kan aangevraagd worden.
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op korte golf
Florent Smet uit Lokeren stelde zijn werken tentoon in Huize Geertrui, in zijn
woonplaats, tot 21 april.
In de ‘Galerie Générale’ te Oostende stelde Gust Smet uit Lokeren zijn schilderijen
tentoon van 28 mei tot 10 juni. Tot 12 mei had deze kunstschilder te Vlassenbroek
geexposeerd in ‘Huize Geertrui’.
De Oostendse linograveur André Sorel stelde tot 27 mei zijn werken tentoon in de
‘Galerie Générale’ van zijn woonplaats.
In het Brusselse poëzietijdschrift ‘Nouvelles à main’ wordt de aandacht gevestigd
op het werk van de dichter, romancier en criticus Willy Spillebeen, naar aanleiding
van het verschijnen van diens verzenbundel ‘Groei-pijn’, waaruit door de heer Fagne
twee gedichten in het Frans werden vertaald.
Op 7 mei stelde Willy Spillebeen in het 3de programma van de BRT. in de reeks
‘Antologie’ o.a. de dichter Anton Van Wilderode voor.
Te Roeselare, in het Stadhuis, stelde Gaston Theunynck zijn schilderijen tentoon van
7 tot en met 20 mei. Inleider was Hector Deylgat, terwijl Antoon Vander Plaetse
declameerde.
Van wijlen Daan Thulliez werd in de zaal ‘Forum’ te Oostende de tentoonstelling
van zijn schilderwerken verlengd tot 27 mei.
In het Huidevettershuis te Brugge stelde Corine Toussein tapijten, broderie, collages
en illustraties van gedichten tentoon van 15 tot en met 30 mei. Ludo Bekkers sprak
het inleidend woord uit.
Te Koksijde, in het ‘Reigersnest’, stelde Leon Van Damme uit Tielt tot 31 mei zijn
werken tentoon.
Kunstschilder Leo Vandekerckhove uit Brugge stelde schilderwerken en tekeningen
tentoon te Knokke-Zoute in de St. Ann-Gallery, Kustlaan, 80, van 16 tot 29 april.
De jaarlijkse maandagavondconcerten op de beiaard van St.-Rombouts te Mechelen
werden op 6 juni ingezet met een concert, gegeven o.a. door stadsbeiaardier Piet van
den Broek.
‘Grafiese humor’ werd tentoongesteld door kunstschilder - cartoonist Roland
Vandenbussche uit Schoten, van 1 april tot 30 mei in het gasthof ‘Buizerd’,
Putsesteenweg, 60, te Kalmthout.
Kunstschilder Lucien Vanden Driessche uit Anderlecht exposeert van 12 juni tot 3
juli in de Galerie M.A.S., Gentse Steenweg, 5, te Petegem aan de Leie.

Vlaanderen. Jaargang 15

Kunstschilder André Vandevoorde uit Poperinge exposeerde achtereenvolgens te
Bachte-Maria-Leerne in 't Molenhuis van 24 april tot 6 mei, en te Aalter in galerij
‘Altra’ van 7 tot 20 mei. Lic. Claude Vanhoucke verzorgde telkens de inleiding.
De Ieperse kunstschilder Adhémar Vandroemme, gaf op 22 april te Ieper een
voordracht met dia's over kunst in het algemeen en over het ontstaan van een
kunstwerk in het bijzonder, dit op aanvraag van de vereniging voor vrijetijdsbesteding
‘Eigen Schoon’. Gedurende de maand juni stelt hij tentoon in ‘De Blankaart’ te
Woumen, alwaar men hem kan aantreffen na afspraak.
In ‘Teater Antigone’ te Kortrijk verzorgde Remi Van Duyn de regie en de
arenavormgeving van Paul Rodenko's blijspel: ‘Harten twee, Harten drie’, waarmede
voornoemd teater in mei het seizoen besloot. Vertolkers waren o.a. Gerard
Vermeersch, Rita Lommée en Bert van Doorne. Het is eveneens Remi Van Duyn die
de openluchtvoorstelling van ‘De burgemeester’ regisseert, welke op 26 juni verzorgd
wordt door Teater Antigone te St.-Martens-Latem, in het buitenverblijf der PP.
Dominicanen.
Kunstschilder Julien Vanelstraete uit Brugge stelde zijn werken tentoon van 26 april
tot 27 mei in Studio Jacobs, Zeedijk, 148, te Knokke.
In de ‘Jeugdreeks’ van het Davidsfonds verschijnt een spannend verhaal onder de
titel ‘Wie is Van Veen?’ geschreven door Hektor van Gijsel uit Ekeren.
Mevrouw G. Van Overbeke-Van de Velde (atelier: Zwepe, 3, Adegem), stelde haar
werken tentoon in de Galerij Altra, Stationsstraat, 95, te Aalter, van 23 april tot en
met 6 mei.
Te Roeselare in de galerij Carlos Demeester, stelde Maurits Van Saene uit Ninove
tot 29 mei zijn werken tentoon. Deze schilder leidde ook de restauratie van het
Pershuis te Brussel, naar aanleiding waarvan hij aan de koning werd voorgesteld bij
dezes ontvangst door de pers.
Van 12 tot en met 26 juni stelt Roger Vansevenant uit Poperinge publicitaire grafiek,
foto's, tekeningen en kryla's tentoon in het Huidevettershuis te Brugge.
Kunstschilder Omer Van Vosselen uit Beveren-Waas, stelde van 14 tot 26 mei zijn
werk tentoon te Wetteren in de Hall van het Gemeentehuis.
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Klein-Seminarie te St.-Niklaas,
werd het koorwerk van Benjamin Britten: ‘A Ceremony of Carols’ uitgevoerd, in
een voortreffelijke Nederlandse berijming van Anton Van Wilderode, die het bekende
werk: ‘Een rei van leisen’ heeft gedoopt.
Het Westvlaams orkest o.l.v. Dirk Varendonck gaf een concert in de Nationale
Muziekwedstrijd Pro Civitate, ingericht door het Gemeentekrediet van België, concert
dat door de BRT. West-Vlaanderen op 25 april werd uitgezonden.
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Van Jaak Venken verscheen onlangs, bij het Davidsfonds, de roman ‘De weg terug’.
Het Brugse Madrigalenkoor, de Gezellen van de H. Michiel en het Soldatenkoor van
de School voor Onderofficieren te Zedelgem, traden op tijdens het galaconcert op
28 april te Brugge. Dirigenten waren: Hilmer Verdin en kapitein Bories.
Van Renaat Veremans werd op 2 mei de bekende ‘Symfonie in C’ door de BRT.,
1ste programma uitgezonden.
Van de hand van Cyriel Verleyen uit Mechelen verscheen bij De Sikkel te Antwerpen,
het verhaal ‘De ontvoerde Koorknaap’.
Met ‘Alfabet in K-klein’ was Gerard Vermeersch te gast in het College te Poperinge,
op 20 mei.
In de uitgebreide en spannende ‘Rode Ridder’-reeks van Leopold Vermeiren verscheen
bij de N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen een nieuw verhaal: ‘De Rode Ridder
en de Rode Robijnen’.
Letterkundige Jack Verstappen leidde de tentoonstelling in van Ivo Bakelants
(kunstglasramen) en Antonia Cools (Kunstkeramiek) welke plaats had van 14 tot 27
mei te Blankenberge onder auspiciën van het literair archief ‘Trefpunt’.
De Ieperse kunstschilder Godfried Vervisch stelt zijn werken tentoon te Lokeren, in
Galerij Breughel, Kerkstraat, 48, van 3 tot 22 juni.
Op de vernissage van de tentoonstelling van Tony Albrecht op 4 juni in de Galerij
Deurlica te Deurle, sprak Anton Vlaskop uit Lokeren het inleidend woord.
Piet Waelkens en leerlingen van het Instituut O.-L.-Vrouw Hemelvaart te
St.-Andries/Brugge, stelden hun werken tentoon in het Stedelijk Concertgebouw te
Brugge, van 28 mei tot en met 6 juni.
Op 5 juni werd het Gregoriaans van de Plechtige H. Mis in de O.-L.-Vrouwbasiliek
te Tongeren, gezongen door de Scola Cantorum van de Basilica Koncerten o.l.v.
Julien Wilmots, die eveneens het orgel bespeelde. Deze H. Mis werd rechtstreeks
uitgezonden door BRT.-Limburg.
In regie van Michel Wyffels werd op 26 mei te Oostende het bekende stuk ‘Anastasia’
van Marcelle Maurette opgevoerd door de groep ‘Elektra’.
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kunstecho's
Aalst
Literaire Prijs ‘Dirk Martens’ 1966
Zoals telkenjare schrijft het Stadsbestuur van Aalst zijn literaire ‘Dirk Martens’-prijs
uit, ditmaal voorbehouden aan hetzij een onuitgegeven dichtbundel, hetzij een
verzameling van gedichten. De prijs bedraagt 10.000 fr.: 7.500 fr. voor het bekroonde
werk, plus 2.500 fr. voor aankoop van een aantal exemplaren van de uit te geven
bekroonde bundel. De typoschriften, die een minimum omvang dienen te hebben die
overeenstemt met 32 bladzijden, moeten in 3 exemplaren ingezonden worden, vóór
1 september a.s. aan het Stadsbestuur van Aalst, dienst Onderwijs-Cultuur, Grote
Markt, 3, te Aalst, alwaar het volledig reglement kan aangevraagd worden.

Antwerpen
Huldiging Mgr. Janssen
Tijdens de jaarvergadering van het Davidsfonds, in de stadsfeestzaal aan de Meir,
werd door honderden bestuursleden van deze vereniging een indrukwekkende hulde
gebracht aan haar uittredende Voorzitter, Mgr. Janssen, die, na 28 jaar voorzitterschap
- in de woeligste tijden, die ooit beleefd werden - van een verdiende rust gaat genieten.
Ook het C.V.K.V. sluit zich graag bij deze hulde aan. De verdiensten van het
Davidsfonds waren en zijn nog steeds onschatbaar groot voor de opgang van het
Vlaamse volk en hierin heeft Mgr. Janssen een werkelijk grootse rol gespeeld op de
hem zo kenmerkende bescheiden manier. Wij wensen hem nog veel jaren heerlijke
rust.
Tijdens deze huldevergadering kondigde secretaris-generaal Clem De Ridder
tevens aan, dat het D.F., voor het eerst sinds vijftien jaar, terug een beduidende
ledenaanwinst boekte. Men telt nu 64.865 leden en meer dan de helft der aangesloten
afdelingen meldde voor 1966 een nieuwe vermeerdering van het ledenaantal. Het
C.V.K.V. verheugt zich zeer over deze aangroei.

Het 29ste Vlaams Nationaal Zangfeest
Op 22 mei had in het nokvolle sportpaleis - dat voor het Zangfeest écht te klein wordt
- andermaal het ‘Feest der 20.000’ plaats. Nooit voorheen heeft een massa in ons
land met méér overtuiging gezongen van levenswil, levensmoed, vreugde en
verbetenheid - wat vanzelfsprekend in de eerste plaats te wijten was aan de Leuvense
problemen, die in het brandpunt van de belangstelling stonden. Regisseur Remi Van
Duyn loodste zangers, dansers en tientallen andere mede werkers onberispelijk
doorheen dit meer dan drie uur durende feest, dat door iedereen beschouwd werd als
het beste Zangfeest, dat ooit heeft plaatsgehad.
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Het Vrije Atelier
Bij het einde van elk seizoen is, in de zaal C.A.W., ‘Het Vrije Atelier’ te gast. Dit is
de benaming van een privé atelier, waar kunstonderricht wordt verstrekt in
verschillende technieken. Tot de stichters ervan behoort o.m. J. Godderis.
Het werk van de leerlingen, onder wie enkelen met een bijzonder grote technische
vaardigheid, bleef geëxposeerd tot 5 mei.

Scenariowedstrijd VTB.-VAB.
Voor de tweede maal richten VTB. en VAB. een scenariowedstrijd in, met het doel
aan de leden van hun kinoclubs thema's en ideeën te bezorgen. Als onderwerpen
komen in aanmerking:
Reeks I: een beperkt draaiboek schrijven aan de hand van een reeds gepubliceerde
Nederlandse novelle.
Reeks II: een beperkt draaiboek naar een persoonlijk idee.
Prijzen: resp. 2.500, 2.000 en 1.500 fr. en 2.000, 1.500 en 1.000 fr.
Inzenden tussen 15 en 31 oktober 1966. Reglement bij: VTB.-VAB.,
St.-Jacobsmarkt, 45, Antwerpen (03/31.09.95).

60 Jaar Vlaamse jeugd- en kinderboeken
Onder deze titel richtte de Vereniging van Schrijvers voor de Jeugd, in samenwerking
met de diensten van het Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven, een
tentoonstelling in te Antwerpen. De expo werd op 21 mei jl. geopend en was een
bezoek overwaard.

Blankenberge
Literair Archief ‘Trefpunt’
Door het ‘Blankenbergs Literair Archief Trefpunt’ werd op 6, 7 en 8 mei jl. een
geslaagd internationaal literair congres ingericht, met deelname uit Duitsland,
Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Op 7 mei werd een poëtisch-legendarisch
spel van Albe opgevoerd: ‘Adacrytos en Aghelasti’ en op 8 mei handelde Dr. Inge
Meidinger-Geise over de hedendaagse Duitse poëzie. ‘Trefpunt’ verdient een hartelijke
gelukwens met dergelijke initiatieven.
Wij willen tevens de aandacht vestigen op tal van andere verwezenlijkingen, door
‘Trefpunt’ gepland, o.m. de lange reeks tentoonstellingen in het oud-stadhuis te
Blankenberge en de ‘Forum-ontmoetingen’, waaraan zullen medewerken: Jan Deloof
met ‘Afrikaanse letterkunde’ (7 juli), Hervé J. Casier met ‘Gedichten plegen’ (14
juli), Fernand Etienne over ‘De moderne mens en het toneel’ (21 juli), Jan H. Eekhout
met ‘Gedichten en gedachten’ (28 juli), Staf Weyts met ‘Over en rond mijn romans’
(4 oogst), Ria Scarphout over ‘Poëzie schrijven en genieten’ (11 oogst) en Guido
Van der Martel over ‘Limburgers vertellen’ (18 oogst).
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Brugge
Galerij der Vlaamse Primitieven
Op 27 mei werd overgegaan tot de heropening van de vernieuwde galerij der Vlaamse
Primitieven, Stedelijk Groeningemuseum te Brugge. Er werden tevens twee barokke
wandtapijten ‘De zeven vrije kunsten’ gepresenteerd (aanwinsten 1966).

Internationale Muziekdagen
Wij vestigen nogmaals de aandacht op de Internationale Muziekdagen, die van 12
tot 24 juli te Brugge worden gehouden. De thema's zijn:
- Brugge en de gouden eeuwen van de polyfone muziek.
- de figuur van Antonio Vivaldi.
Vorig jaar legde de buitenlandse pers het accent op de Europese standing die
Brugge onder de festivals inneemt. Om dit hoge peil te behouden, dient echter een
zware financiële inspanning gedaan en de inrichters doen hiervoor een beroep op
alle firma's en verenigingen, die verzocht worden een of andere vorm van mecenaat
te overwegen, b.v. het dekken van de drukkosten van een concertprogramma of het
plaatsen van een advertentie.
Alle inlichtingen bij het secretariaat, Gistelsteenweg, 285, Brugge 3.

Prijs Keane 1966
De Dienst voor Kunst en Cultuur richt een wedstrijd voor schilderkunst in, die door
schenking van de kunstschilders Walter en Margaret Keane uit de U.S.A., met 25.000
fr. prijzen wordt begiftigd (20.000 fr. plus 5.000 fr. premie). Kunnen mededingen:
schilders, na 1 jan. 1931 geboren en sedert 1961 metterwoon gevestigd in het
bestuurlijk arrondissement Brugge. Inzenden vóór 15 oktober a.s. Reglement bij:
Stedelijk Groeningemuseum, Dijver, 12, Brugge.

In memoriam Dr. Louis De Winter
Op 22 mei jl. overleed te Brugge de bekende geneesheer Louis De Winter, in de
leeftijd van zesenzeventig jaar. Hij was o.m. gewezen diensthoofd van het
St.-Janshospitaal te Brugge en lid van de Brugse Museumcommissie. Met deze
veelgeprezen mecenas - hij was trouwens erelid van het C.V.K.V. - verdwijnt tevens
een figuur, die in artistieke kringen ruime bekendheid verwierf. Het C.V.K.V. biedt
de familie zijn christelijke deelneming aan.
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Brussel
Kabinet van Nederlandse cultuur
Dit kabinet werd door Minister Van Elslande als volgt samengesteld: J. Fleerackers,
kabinetschef; K. Jonckheere, adjunct-kabinetschef; K. Verhaegen, adviseur; A. Van
Impe, adviseur-kabinetssecretaris; Teugels, particuliere secretaris; mw. G. Van
Cauwelaert, belast met de betrekkingen met de pers en het publiek.
Regeringscommissarissen: voor de B.R.T.: A. De Pondt en voor de Muntschouwburg:
A. Van Impe.

Tentoonstellingsmogelijkheden Design Centre
De kunstambachtbeoefenaars kunnen, mits te voldoen aan zekere voorwaarden, hun
werk exposeren in het Design Centre, Ravensteingalerij, 51, Brussel 1, zulks dank
zij de financiële tussenkomst van het Economisch en Sociaal Instituut voor de
Middenstand, Aarlenstraat, 108, Brussel 4, waar alle inlichtingen kunnen bekomen
worden. (tel. 02/11.91.58).

E. Claes-Prijzen van het Davidsfonds uitgereikt
Einde mei werden te Brussel voor de eerste maal de E. Claes-prijzen van het D.F.
toegekend. Deze prijzen zijn bestemd voor de afdelingen, die tijdens het werkseizoen
1965-66 het beste onthaal aan sprekers en gezelschappen hadden voorbereid. Volgende
afdelingen werden bekroond: Herent (Brabant), Kontich (Antwerpen), Hofstade
(O.-VI.), Heestert (W.-VI.) en Kermt (Limburg). De uitreiking had plaats tijdens een
receptie in het Martini-Centrum, waarop talrijke medewerkers aanwezig waren. Zoals
vorig jaar verliep deze bijeenkomst zeer gemoedelijk en in een bijzonder hartelijke
atmosfeer.

Wettelijk statuut beroepszangers
Te Brussel werd onlangs een persconferentie gehouden door enkele zangers, die zich
inzetten ter verkrijging van een wettelijk statuut voor beroepszangers. Zij hebben
een studiebureau opgericht, dat met vreugde alle opmerkingen, wensen, verlangens
en suggesties vanwege zangers zal ontvangen. Met dit statistisch materiaal zouden
zij dan een ontwerp maken voor een bepaling van het beroep. Alle belangstellenden
kunnen zich richten tot dhr. R. Lits, Dekenijstraat, 88, Brussel 18.

Deurle
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Galerij Deurlica
In galerij Deurlica leidde de Lokerse kunstkriticus Anton Vlaskop op 4 juni II. de
vernissage in van werken van kunstschilder Tony Albrecht (tot 16 juni). Op 18 juni
zal de Gentse dichter en essayist Johan Van Mechelen in dezelfde kunstzaal het werk
voorstellen van Paul Bruylandt (tot 30 juni).

Eindhoven
Vlaams Festival 1966
Het eerste Vlaams Festival Eindhoven, in januari 1965 gehouden, heeft zoveel bijval
gekregen, dat de destijds toegezegde nadere stappen om op deze wijze de contacten
tussen Vlaanderen en Nederland te bevorderen, niet mochten uitblijven. De Stichting,
die tot dat doel werd opgericht, is erin geslaagd zowat heel de maand mei te vullen
met een zeer uitgebreid en interessant Vlaams programma. Vermelden wij even de
volgende realisaties: Een expo beeldhouwkunst uit Vlaanderen, Limburg en
Noord-Brabant, een journalistendag met forum, een literaire avond, tijdens dewelke
André Demedts handelde over de Vlaamse poëzie 1945-1965 en Hubert Lampo het
proza voor zijn rekening nam, een Benelux-studiedag, een Triennale van de Zuidelijke
Nederlanden en theaterfestival in de Eindhovense stadsschouwburg.
Dergelijke initiatieven zijn onze aandacht tenvolle waard en dragen er ruimschoots
toe bij de relaties Nederland-Vlaanderen te verinnigen - relaties, die, zelfs als het
levensbelangrijke problemen betreft, vaak wel te wensen overlaten.

Ekelsbeke
Vijfde Vlaamse kultuurdag
De vijfde Vlaamse Kultuurdag te Ekelsbeke heeft plaats zondag, 4 september, o.l.v.
G. Decalf. 's Voormiddags is er een H. Mis met homilie in het Nederlands door Kan.
J. Verdonck. Tijdens de namiddagzitting spreken o.m. G. Decalf, R. Rommelaere
en Kan. M. Deswarte. Er is een tentoonstelling van boeken, ingericht door
Zonnewende-Standaard Boekhandel uit Kortrijk. Het avondfeest in de tuinen van
het kasteel wordt opgeluisterd door de Blaaskapel ‘De Alpenjagers’ uit Poperinge.

Dadizele
Kré-Art 66
Op 10, 11 en 12 september a.s. wordt te Dadizele een groepstentoonstelling gehouden
onder de titel ‘Kré-Art 66’. Volgende kunstenaars zullen er exposeren: de
kunstschilders André Deroo, Jaak Deleye, Arthur Deltour, Guido Legrand en Magda
Lernout, de beeldhouwers Jozef Dekeyser, Roland Deserrano, Magloire Dornez en
John Claeys en de fotografen Paul Messely en Frans Dejonghe. Op 10 september
wordt een ‘Ontmoetingsdag’ voorzien, waarop alle kunstenaars, debutanten en
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bestuursleden uit culturele kringen hartelijk worden uitgenodigd. Algemene leiding:
Hubert Dejonghe, Koestraat, 19, Geluwe.

Gavere
Tentoonstellingen
Na een zeer geslaagde expositie ‘Latemse schilders in privaat bezit’, heeft het
gemeentebestuur zich voorgenomen geregeld exposities te laten doorgaan in de
Raadzaal. Van 21 tot 30 mei had de gezamenlijke Catrie, Bert de Clercq, Van Rossem,
Roggeman, Wallaert plaats. Van 18 tot 26 juni: Antoine De Smet.

Geluwe
Herdenking Remi Ghesquiere
Op 24 en 25 september a.s. zal te Geluwe een herdenking Remi Ghesquiere ingericht
worden, met een tentoonstelling, gewijd aan deze Vlaamse componist. Hubert
Dejonghe uit Geluwe staat in voor de algemene leiding.

Gent
Tentoonstellingen
Museum voor schone Kunsten: Triënnale der Zuidelijke Nederlanden (tot 26 juni)
Galerij Contrast: Charles Bernabé (tot 30 juni)
St-Baafsgalerij: Jean-Pierre Stassin (tot 17 juni)
Galerij Oranje: Renaat Bosschaert (tot 30 juni)
Vermelden wij nog dat Vyncke-Van Eyck zijn seizoen afsloot met een expositie
van vijf studenten van het St.-Lucasinstituut.

Literaire Prijs stad Gent
Op 23 april II. werd op het stadhuis te Gent de literaire prijs van deze stad uitgereikt
aan de jonge toneelauteur Georges Van Vrekhem voor zijn stuk ‘De Steen’. Hij is
de tweede Gentse schrijver, na Hugo Claus, die de toneelprijs van de stad Gent won.

Mimekunst op nieuwe wegen?
De jonge Gentenaar Rik Vanmelle, oudleerling van het Sabattini-theatertje onder de
leiding van M. Hoste (zelf een volgeling van grootmeester Marcel Marceau), heeft
zopas gebroken met de traditionele mimeopvattingen door het oprichten van een
experimentele studio, waarin hij zich omringt met fotografen, musici en
geluidstechnici
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en bewust streeft naar een mysterieusgruwelijk abstracte mime, een ‘spectacle total’.
Hij vertolkt hierbij de geestelijke inhoud van grammofoonplaten op een achtergrond
van geprojekteerde diapositieven.

Festival van Vlaanderen 1966
Op een perskonferentie, die werd voorgezeten door direkteur-generaal Paul
Vandenbussche van de BRT, kon organisator Jan Briers onlangs meedelen dat nu
reeds negen zalen uitverkocht zijn. Naast de Arteveldestad komen de volgende
Vlaamse steden nog in aanmerking: Antwerpen met een toneelfestival (Shakespeare,
Von Kleist), Tongeren en Sint-Truiden met de Basilicakoncerten, Kortrijk met zijn
Internationaal Koorfestival en Brugge met Polyfonie en Vivaldi. Ongetwijfeld wordt
het Festival van Vlaanderen ook dit jaar weer een grootse internationale
cultuurmanifestatie.

Koor Cantate laureaat
Op 28 mei heeft het Vlaamse koor ‘Cantate’ uit Gent, o.l.v. Kamiel Cooremans, de
eerste prijs behaald in de reeks gemengde koren van de internationale koorwedstrijd
‘Let the Peoples sing’, met het zestiende-eeuws lied ‘Een meideken eens voorbij
passeerde’. Aan deze multiplexuitzending werd deelgenomen door de radioinstituten
van Engeland, Finland, Italië, Ierland, Nederland, Joegoslavië, Zweden, Zwitserland,
Israël en de B.R.T.-uitzendingen voor de Oostkantons. Deze wedstrijd boekte zoveel
succes, dat volgend jaar het opzet zal worden voortgezet op wereldvlak.
Eens te meer wordt hier bewezen, dat de Vlamingen kùnnen zingen en dat onze
eigen liederenschat onvergelijkelijk rijk is.

Heist-Duinbergen
Festival van de Humor
Andermaal heeft Heist-Duinbergen deze zomer een festival van de humor ingericht.
Van 9 juni tot 20 oogst gaat er een tentoonstelling door ‘Humor in de Fotografie’,
daarnaast een vijfde internationale Cartoonale, een speurtocht naar nieuw humoristisch
talent (georganiseerd door de gewestelijke omroepen van de B.R.T.) en een
festivalweek met Noord- en Zuidnederlandse cabaretsterren.
Alle inlichtingen bij de Dienst voor Cultuur, Stadhuis van en te Heist-Duinbergen.

Ieper
Salon van de Katerlach
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In de eerste helft van mei ging in de Kunstgalerij Britannique te Ieper het
internationaal Salon van de Katerlach door. De inleiding werd uitgesproken door
Gaston Durnez. Onder de Vlaamse exposanten troffen wij de cartoonisten Ray Gilles,
W. Peleman en Frank-lvo Vandamme aan. Op 6 mei werd, in dit raam, de 3de
Kattekolderavond gehouden met de medewerking van Jos Ghysen, Louis Verbeeck
en Gerard Vermeersch.
Van 17 september tot 2 oktober wordt in de voormelde galerij een belangrijke
expositie gehouden, onder de titel ‘Hedendaagse Kunst in het Westland’.

Korbach
Optreden keurgroep N.V.K.T.-kern Reynaert St.-Kruis
Op 20 mei voerde een N.V.K.T.-keurgroep, samengesteld uit een kern van het
toneelgezelschap Reynaert van St.-Kruis, aangevuld met technici uit
A.V.K.T.-Oost-Vlaanderen, ‘Das Triptychon von den drei Königen’ (F. Timmermans)
op tijdens de 18. Waldecker Laienspielwoche 1966 te Korbach (Duitsland). Benevens
tien optredende Duitse liefhebbersgroepen, noteerden wij de deelname van groepen
uit Zweden, Italië, Nederland, Zuid-Tyrol, Frankrijk en België. De opvoering van
‘Das Triptychon’ geschiedde voor een volle zaal en groeide uit tot een groot succes.
Na de vertoning volgde een publieke bespreking. De spelers, samen met regisseur
Fernand Etienne, zaten voor het doek en een geanimeerde discussie ontspon zich.
De pers was vol lof over de geleverde prestaties en de Duitse televisie zond zelfs een
korte scène uit. Het toneelgezelschap werd daarna op het Korbachse stadhuis
ontvangen.
Wij wensen Reynaert St.-Kruis, regisseur, spelers en technici van harte geluk en
hopen vast, dat zij, als cultuurambassadeurs, nog vaak succes zullen mogen boeken
buiten onze grenzen.

Kortrijk
Nationale Gulden-Sporenviering
Op 2, 3, 9, 10 en 11 juli a.s. wordt op de Kortrijkse Grote Markt een groot evocatief
massaspel opgevoerd. Nest Jansen ontwierp het en voert de algemene regie, Anton
Van Wilderode schreef de tekst en Jef Vandesande staat in voor beeld- en klankregie.
Een totaal nieuwe formule werd toegepast, met de nieuwste realisatiemiddelen, zoals
stereo-opnamen en -weergaven, licht en kleurenorgel, filmprojectie, evocatie en
choreografie. Kaarten aan 60 fr., Stadhuis Kortrijk. Deze kaart geeft eveneens toegang
tot de vier tentoonstellingen, die lopen van 1 tot 11 juli, nl. Oude en hedendaagse
juweelkunst in Vlaanderen (Peristyle van het Textielpatroonsverbond), Hedendaagse
schilderkunst - Visie '66 (annexen van het Stedelijk Museum, Broelkaai), Oude
Vlaamse kloskant en merkwaardige damasten (stedelijk Museum, Broelkaai) en
‘Vlaamse industriële vormgeving en toegepaste kunsten’.

Kultura
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De Vlaamse culturele vereniging voor foto en film ‘Kultura’ (secretariaat: Filips van
den Elzaslaan, 35, Kortrijk, tel. 056/257.72, of: Renaat van Beeck, Gitschotellei,
141, Berchem/Antwerpen), gesticht op 5 november 1961, heeft onlangs, in de
provinciale wedstrijd 1966 te Brugge, de derde prijs behaald met haar film ‘Kortrijk
- Economie en nijverheid’. Voorheen, in 1965, werd een gelijkaardige bekroning
bekomen met ‘Romantiek te Brugge’. Zoals wij vroeger reeds hebben gemeld, stelt
de vereniging haar film ‘Zuid-Vlaanderen’ ter beschikking van alle belangstellende
culturele organisaties. Deze film, die niet zomaar toeristisch is, maar tevens de
schrijnende toestand van dit oer-Vlaamse gewest en de dreigende teleurgang van de
Westhoek, aan de toeschouwer mededeelt, is voor het grootste gedeelte gewijd aan
het Frans-Vlaamse patrimonium, zijn aard, zijn taak en zijn landschap. Wij bevelen
deze film tenzeerste aan.
Momenteel bereidt ‘Kultura’ twee nieuwe prenten voor, nl. ‘De vier seizoenen’
een poëtische evocatie van leven, werk en dood van Gezelle, en ‘Eeuwige Schelde’.

Belangrijke culturele manifestaties
Kortrijk gaat in de eerstkomende tijd opnieuw enkele hoogtepunten op cultureel
gebied tegemoet. Door het bekende koor ‘Singhet ende weset vro’, onder de
bezielende leiding van Maurits Denaux, werd op 24 mei een rasechte Flamenco-avond
met Niño de Flandes en zijn groep ingericht en van 7 juni tot 10 juli grijpt het vierde
internationaal koorfestival plaats, waarbij twee creaties gebracht worden voor België
en één voor het Europese vasteland. In ieder geval een grandioos festival, dat de
aandacht van alle kunstminnenden op zich zal vestigen.

Tentoonstelling Delmi-Decor
Van 7 tot 30 april werd, in de toonzaal van Delmi Decor te Kortrijk, een merkwaardige
tentoonstelling gehouden, ingericht door de jonge Kortrijkse kunstenaarsgroep
‘Atrium’. Op een zeer originele wijze werd ‘de zetel’ aan het publiek voorgesteld.
Aan de ‘layout’ verleenden hun medewerking: Roger Baert, Boudewijn Delaere,
Käthe Denaux, Frans Deneckere, Willem Deneckere, Jan en Pol Patoor en Paul van
Rafelgem. Op
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die manier werd de kunstenaarsvisie nauw betrokken in een in feite alledaagse
manifestatie. Wij menen, dat dit niet onbenadrukt mag voorbijgegaan worden.

Huldiging Jan De Cuyper
Op 5 juni huldigde de ‘Leiegouw’ zijn voorzitter Jan De Cuyper, n.a.v. zijn 70ste
verjaardag. Er werd hem, tijdens een academische plechtigheid op het stadhuis, een
prachtig ‘Album Jan de Cuyper’ aangeboden, samengesteld door een reeks bekende
historici. Dit 400 pagina's tellende album kan nog steeds verkregen worden, mits
storting van 300 fr. op p.c.r. nr. 4865.04 (De Leiegouw - Kortrijk).

Lokeren
Tentoonstelling Carlitos
In de galerij Brueghel stelt het 13-jarig wonderknaapje Carlitos uit Uruguay zijn
vreemdtachistische schilderijen en kleine reliëfs in brons ten toon.

Luzern
In memoriam Albert Servaes
Kunstschilder Albert Servaes, pionier van het expressionisme in Vlaanderen, is te
Luzern, ver van huis, overleden. In de pers werden bij die gelegenheid tal van
biografische schetsen gepubliceerd, waarin men tevens zijn betekenis en de waarde
van zijn werk belichtte. Hij is en blijft een topfiguur uit de Vlaamse schilderkunst
van de 20ste eeuw.
Wij denken nog even terug aan de retrospectieve, die het C.V.K.V. in de zomer
van 1961 wijdde aan Servaes. Meer dan honderdduizend personen defileerden voorbij
zijn beroemde doeken: het Boerenleven, de Kruisweg, zijn talrijke landschappen en
portretten. Wij voelen ons gelukkig hem toén de hulde te hebben gebracht, die hij
ruimschoots verdiende. Dat die hulde niet grootser en schitterender kon zijn, moeten
wij wijten aan het sadisme, dat voor een part de politiek in dit land beheerste.

Maldegem
Belangrijke tentoonstelling
De Maldegemse St.-Barbaragilde nam het gelukkig cultureel initiatief in de zaal
Schouwburg een kunstexpositie in te richten met o.a. werk van belangrijke artisten
als Slabbinck, Servaes, De Saedeleer, Boulez en Peire.

Vlaanderen. Jaargang 15

Mechelen
Sint-Romboutskoor 50 jaar
Het bekende Sint-Romboutskoor van Mechelen bestaat een halve eeuw! Dit werd
op luisterrijke wijze gevierd op Pinksteren. De bezieler en leider van dit koor, Mgr.
Vyverman, wordt langs deze weg van harte gelukgewenst.
Wij hopen in ons volgend nummer een ‘Ontmoeting’ te kunnen wijden aan het
jubilerende koor.

D.F.-Mechelen 90 jaar
Davidsfonds-Mechelen bestaat 90 jaar. Dit werd op 29 mei luisterrijk herdacht, onder
het motto ‘Vormgeving nu’.
Er werden o.m. verscheidene bezienswaardige tentoonstellingen ingericht, die een
ruim succes kenden: werken in moderne vormgeving (ontwerp Pol Verbist) van een
twintigtal kunstenaars (Wim Truyts, Jef Jacobs, Gaspard de Wit, Frans Weygantt,
Ann Buskens, Alain Andouillie, Ivo Borra, J. Somers, W. Cools, Bob de Cort, Luk
de Jong, Pol Mara, Jos Meuleplas, Roger Raveel, Tulde Schaltin, J.J. Stiefenhofer,
Arthur van Assche en Frans Wijnants). Verder een zaal met moderne
binnenhuisinrichting (ontwerp en uitvoering: Alfred Hendrickx). Een vierde zaal
was voorbehouden aan de culturele activiteiten van grote organisaties.
Een hele reeks culturele avonden zetten de kroon op de herdenkingsplechtigheden:
- demonstratie met beeldrecorder, door dhr. Das, diensthoofd nat. secretariaat
D.F., en F. De Clerck, L. Vyncke, V. Vermaelen en L. Latteur;
- de moderne filmstrekking, door J. Verachtert;
- ‘Op en Pop-art’ door G. Bekaert, s.j., met paneelgesprek door Ray Gillis, J.J.
Stiefenhofer en J. Beckers;
- een slotavond, gewijd aan de hedendaagse Vlaamse literatuur, m.m.v. Laurent
Veydt, Hughes Pernath, Frans de Peuter, Henri Floris Jespers en Robin
Hannelore.

Neerpelt
14de Europees Muziekfestival voor de Jeugd
Dit festival, ingericht door het D.F. Neerpelt, is een ware triomf geworden. Gedurende
drie dagen (28-30 mei) was Neerpelt het trefpunt, waar 65 koren met 3.600 zangers
uit Oostenrijk, Hongarije, Tsjechoslowakije, Duitsland, Luxemburg, Nederland en
België met hun geestdrift, vriendelijkheid en muzikale onderlegdheid bewezen hebben
dat de Europese jeugd een belangrijke bijdrage kan leveren tot de bloei van de muziek.
De inrichters en alle deelnemers verdienen hierom een hartelijke gelukwens.

Oostende
Europa-Prijs voor Schilderkunst
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Onlangs werd de Europa-Prijs voor Schilderkunst 1966 toegekend aan de jonge
Antwerpenaar Walter Leblanc. Meer dan vijftienhonderd doeken werden door meer
dan vijfhonderd schilders ingezonden, zodat de internationale jury (afkomstig uit zes
landen) méér dan de handen vol had. In deze jury treffen wij meerdere medewerkers
aan ons tijdschrift aan, o.a. Umbre Apollonio (Italië), E. de Wilde (Nederland), L.
Koenig (Luik) en Maurits Bilcke (Brussel).
Buiten de grote prijs (100.000 fr.) werden nog één gouden en vier zilveren medaljes
toegekend. Dertig andere schilders werden uitgekozen om in de tentoonstelling te
Oostende te worden opgenomen. Onder deze dertig treffen wij negen landgenoten
aan, waaronder verscheidene leden van het C.V.K.V.: André Beulens (Brussel),
André Bogaert (Zele), Giovanna Corrente-Canalis (Den Haan), Gilbert Decock
(Knokke), Luc Hoenraet (Brussel), Serge Targot (Berchem), Nadine Van Lierde
(Oostende), Marcel Verdren (Brussel) en Pierre Vlerick (Afsnee).

Outryve
‘Kunst van vandaag’
De expositie, gewijd aan het werk van Hugo De Clercq, laureaat van de Prijs van de
Jonge Belgische Schilderkunst 1965, uit de tentoonstellingscyclus ‘Kunst van
vandaag’ sloot het seizoen 1965-66 af. Zij ging van 4 tot 30 mei door in het
Studiecentrum ‘Alta Ripa’ te Outryve en was, zoals de voorgaande, gepatroneerd
door de firma Bekaert-Zwevegem, wier mecenaat bijzonder mag geloofd worden.

Peer
Bijbel en Kunst van nu
Van 4 tot 20 juni heeft, in het Limburgs Ontmoetingscentrum voor Plastische Kunsten,
Onze-Lieve-Vrouwlaan, 4, te Peer, de tentoonstelling plaats ‘Bijbel en Kunst van
nu’. Deze expositie werd georganiseerd, in samenwerking met het Aartsbisschoppelijk
Museum te Utrecht en het Nederlands Bijbelgenootschap te Amsterdam.
In het kader van deze expositie werden op 8 en 15 juni twee concerten gegeven
door het vocaal kwartet van Brussel en het Zuid-Nederlandse Trio.

Poperinge
Prijs ‘Hoppeland’ voor schilderkunst 1966
In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en het Poperingse Stadsbestuur,
schrijft de Kunstkring Hoppeland een 3-jaar-
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lijkse prijsvraag voor schilderkunst uit. Het thema luidt: ‘Het Westland en de Hop’
(alle strekkingen, zowel abstracte als figuratieve zijn toegelaten). Prijzen: 15.000,
10.000 en 5.000 fr. De bekroonde werken blijven eigendom van de kunstenaars. Uit
de ingediende werken wordt een selectie gehouden, met het oog op het inrichten van
een expositie, die zal lopen van 27 oogst tot 4 september e.k.
Mogen deelnemen: de in West-Vlaanderen geboren kunstenaars of degenen, die
er sinds 5 jaar wonen. Als inschrijving geldt het storten van een bedrag van 100 fr.
op p.c.r. nr. 4679.78 van Gilbert Reniere, Grote Markt, 18, Poperinge. Uiterste datum:
19 juli 1966. ledere deelnemer mag max. 2 werken inzenden (min. 0,60 × 0,60 m. max. 2 m. × 2 m.). De inzendingen geschieden naamloos.
Alle nadere inlichtingen bij: Secretariaat ‘Hoppeland’, Krombekesteenweg, 2 E,
Poperinge.

Proven
Klank- en lichtspel
Elke zondag, te 20 u. 15, van mei tot oktober, wordt, bij de bekende Lourdesgrot te
Proven, een klank- en lichtspel opgevoerd ‘Wij zingen Maria's lof’. Het verhaal werd,
naar evangelieteksten, samengesteld door pater Kristof en Roger Maes, voorzegger
is Antoon Vander Plaetse, stemmen: M.-J. Top, N. Deprey, Edgard Derycke en
Michiel Danneel, technische leiding: Marcel Cossey en scenario en algemene
samenstelling: Michiel De Geeter.

Roeselare
Orgelconcert
Op 25 mei greep in de O.-L.-Vrouwekerk te Roeselare een uitstekend orgelconcert
Jan Baert-Chris Dubois plaats, ingericht door de Vereniging van leerlingen,
oud-leerlingen en vrienden van de Stedelijke Muziekacademie, ‘Camerata Roeselare’.
Chris Dubois speelde o.m. zijn ‘Partita voor orgelpositief op “Ave Maris Stella”’.

Sint-Idesbald
Prijsvraag ‘Reigersnest’
Door de culturele stichting van een Vlaamse verzekeringsmaatschappij werd onlangs
een wedstrijd uitgeschreven voor plastische kunstwerken. Er werd een bedrag van
honderdduizend fr. uitgetrokken om een of meer werken aan te kopen, die in het
vakantiecentrum ‘Het Reigersnest’ een vaste plaats zouden krijgen. In de jury zetelden
o.m. Marcel Duchateau, Walther Vanbeselaere en Jos De Maegd. Zesentachtig
kunstenaars hadden meegedongen. De prijs ging naar Jef Claerhout uit Sijsele, met
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een metaalsculptuur. Vermeldingen kregen een reliëfsmeedwerk in aluminium van
Marc De Bruyn uit Aalst en een schilderij van Luc Daems uit St.-Antonius-Brecht.
Aan alle bekroonden onze hartelijkste gelukwensen!

Sint-Martens-Latem
Herdenkingstentoonstelling: ‘Baron George Minne’
Na de belangrijke tentoonstellingen ‘Latems Kunstleven omstreeks 1900, 1910 en
1920’ en menige andere manifestaties, heeft de Latemse Kunstkring het gelukkig
initiatief genomen een herdenkingstentoonstelling in te richten, gewijd aan de werken
van wijlen Baron George Minne. Deze retrospectieve wordt ingericht ter gelegenheid
van de 100ste verjaring van de geboorte van deze grote Vlaamse beeldhouwer en
tekenaar. De gewoonte getrouw zullen talrijke beeldhouwwerken en tekeningen uit
privé bezit kunnen bewonderd en zullen vele foto's, brieven en publicaties kunnen
ingezien worden.
Deze expositie gaat door in het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem, van 18
juni tot 10 juli 1966. Het grafmonument van Baron George Minne, de kerk en de
molen zullen opnieuw verlicht zijn.

Tervuren
Expositie privé-kunstbezit
Onlangs werd in de lokalen van het H. Hartcollege te Tervuren een opgemerkte
tentoonstelling ingericht van werken, in het bezit van particulieren. Door toedoen
van de ijverige Maurits Bilcke kon aldus een aantal schilderijen, beeldhouwwerken
en etsen, die praktisch nooit in de openbaarheid komen, door het publiek genoten en
bewonderd worden.

Tongeren
Groepssalon Helicon
Van 30 april tot 22 mei hield ‘Helicon’ een groepstentoonstelling in de zalen van het
Gallo-Romeins Museum te Tongeren. De exposanten waren: Pierre Cox, Paule
Nolens, Raymond Remans, Robert Vandereycken, Armand Van Rompaye en Walter
Vilain.

Vaalbeek
Kerkelijke kunst
Het kunstcentrum Pro Arte Christiana richtte van 7 tot 19 mei, in haar gebouwen,
Prosperdreef, 9, Vaalbeek-Blanden, een opgemerkte expositie in van kerkelijke
kunstvoorwerpen. Er was werk (kazuifels en kelken) te zien van de abdij Nazareth,
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Mies Berns-Janssen, Irma de Sauvage, Marie-Jeanne Jacops, Zr. Simone Reynders,
kunstatelier Slabbinck, Hilda Van den Bossche, Willy Ceysens, Wim Ibens, J.C.
Ridderbeecks, Wim Tuyls, Hubert Van Der Donckt en Raf Verjans.

Vlassenbroek
Nieuwe tentoonstellingszaal
Het fijne kunstenaarsdorpje aan de Schelde kwam weer in de actualiteit door het
openstellen van een nieuwe zaal Huize Reinout. Het was de Gentse leraar aan het
St.-Lucasinstituut, Harold van de Perre, die de eer genoot er als eerste zijn tekeningen,
glasramen en keramieken tentoon te stellen (tot 8 juni).

Waregem
19de Frans-Vlaamse kultuurdag
Traditiegetrouw zal de Frans-Vlaamse Kultuurdag te Waregem plaatshebben op de
laatste zondag van augustus, dit jaar dus op 28 augustus. Er werd gezocht naar
vernieuwing en aanpassing door het inrichten van vijf secties, die als gespreksgroepen
zullen worden opgevat:
1. Sectie Jeugd o.l.v. R. Chanterie.
2. Sectie Literatuur, Tijdschriften, Pers, Radio o.l.v. J. Deleu.
3. Sectie Onderwijs en Toneel o.l.v. Dr. A. De Vin.
4. Sectie Heemkunde, Toerisme, Geschiedenis, o.l.v. J. Veys.
5. Sectie Economie, Handel, Industrie o.l.v. G.R. Pirijns.
Voor elke afdeling werd een werkcomité gevormd, waarin Frans-Vlamingen,
Noord-Nederlanders en Vlamingen uit België zitting hebben. De samenstelling ervan
zal te gelegener tijd worden bekend gemaakt.
De eerste vier secties vergaderen 's voormiddags te 10 uur in het Instituut
O.L.Vr.-Hemelvaart, Keukeldamstr. 1. De vijfde sectie komt bijeen in de zaal
Memlinc van het hotel ‘De gouden Duif’ (Au Pigeon d'Or, Markt).
's Namiddags te 14.30 uur is er een plenaire vergadering in de zaal van het Instituut
O.L.Vr.-Hemelvaart waarop de verslagen van de verschillende sectievergaderingen
zullen worden voorgelezen door G. Algoet, J. Deloof, F. Niessen, E. Vandewalle en
J. Olsen. Er volgt dan nog een korte hulde aan de algemene voorzitter André Demedts,
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, door Luc Verbeke, Algemeen Secretaris,
Senator Marcel Coucke, Schepen van Onderwijs en Kultuur te Waregem en
Gedeputeerde Jozef
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Storme, Voorzitter van het C.V.K.V.
De dag wordt besloten met het bekend maken van de uitslag van de Taal- en
Letterkundige Prijsvraag voor Frans-Vlamingen en met de vertoning van de film
‘Erfgoed’, een documentaire over Frans-Vlaanderen, gerealiseerd door de Kortrijkse
amateur-kineastenploeg Kultura.
De taal- en letterkundige prijsvraag bestaat hierin, dat aan de Frans-Vlamingen
gevraagd wordt een literaire bijdrage, opstel of gedicht te schrijven. Er zijn 5.000 fr.
prijzen voorzien. De werken moeten uiterlijk 15 juli toekomen op het secretariaat
van het Comité voor Frans-Vlaanderen, H. Verrieststr., 32, Waregem.

Lenteconcert van het Waregems Knapenkoor en het Westvlaams Jeugdorkest
Waregem beschikt over een Knapenkoor dat, onder de kundige en bezielende leiding
van de dirigent-componist F. Vandorpe, de jongste jaren in binnen- en buitenland
tal van mooie successen mocht boeken. Het heeft o.m. koorconcerten gehouden in
Frankrijk, Oostenrijk en Italië en vorig jaar werd het ook laureaat van de B.R.T. in
een wedstrijd, waaraan door 63 schoolkoren uit het gehele land werd deelgenomen.
Op 14 mei jl. heeft het in de grote halle van het Jeugdcentrum te Waregem een
lenteconcert georganiseerd, in samenwerking met het Westvlaams Jeugdorkest o.l.v.
F. Soete. Koor en dirigent werden voorgesteld door Z.E.H.B. Nollet, directeur van
het H.-Hartcollege en de liederen werden gecommentarieerd door repetitor R.
Chanterie. Aan het klavier werden de jonge en beloftevolle solisten G. Pieters en D.
Rigolle begeleid door Mej. Degezelle. Er werden o.m. werken uitgevoerd van Haendel,
Mozart en Bach benevens religieuze en volksliederen en een paar oude liederen in
vijf- of zesstemmige bewerking van F. Vandorpe. Een schitterend geheel dat volmaakt
was afgewerkt. Het Westvlaams Jeugdorkest, vorig jaar laureaat op het Internationaal
Muziekfestival voor de jeugd te Neerpelt, bracht het zijne bij tot het welslagen van
dit lenteconcert door een intermezzo met een geslaagde uitvoering van een viertal
bekende werken.

Gouwdag van het AWT
De 29ste gouwdag van het Algemeen Westvlaams Toneel werd te Waregem gehouden.
Het hoogtepunt lag in de opvoering van ‘Gelukkige dagen’ door het jeugdstudio van
de Kon. Rederijkerskamer Kunst en Eendracht, onder regie van Remi Van Duyn. Na
de vertoning had de proclamatie plaats van de uitslag van de wedstrijd 1965-66,
voorbehouden aan kringen van 2de categorie. Volgende gezelschappen gingen over
naar de eerste categorie: St.-Gregoriusgilde (Wevelgem), De Lelie (Wakken), Kunst
adelt (Beernem), Were di (Bissegem), Reynaert (St.-Kruis), Kunst na arbeid
(Moorslede), St.-Jansgilde (Langemark), Deugd in vreugd (Heestert), Crescendo
Thuyne gilde (Ieper). Aan alle gepromoveerden onze hartelijkste gelukwensen!
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Westouter
De Corneblomme
Vanaf mei is de Corneblomme gestart met een vast secretariaat - a.h.w. de motor
van de culturele werking in de streek - dat gevestigd is: huis ‘Malegijs’, Dries, 9,
Kemmel. Tussen 9 en 12 uur is het iedere werkdag te bereiken op het nummer
057/44.710. De Corneblomme zal in oktober eveneens starten met een
muziekwerkgroep. De bedoeling is op een aangename wijze kennis te maken met
bepaalde figuren of perioden uit de muziekgeschiedenis, zulks aan de hand van platen
of bandopnamen. Leiding: Flor en Wilfried Barbry en Jan Hardeman.

Woumen
Zomerprogramma's ‘De Blankaart’
- 11 tot 25 juli: Vakantieweek ‘Mens en Natuur’
- 16 tot 22 juli: Jongerencontactweek Nederland-Vlaanderen
- 1 tot 6 oogst: Vakantieweek voor het gezin (ouders + kinderen)
- 13 tot 20 oogst: Meeting Europe (Engels als voertaal).

Zwevegem
Expo ‘De Stenen Molen’
Einde april werd, onder zeer grote belangstelling, te Zwevegem een nieuwe
tentoonstellingsruimte ingericht in ‘de stenen molen’. Marc en Peter Labarque en
Leo Vancraeynest waren de eerste exposanten en hun werken trokken verdiend de
aandacht. Ook de artistieke omlijsting tijdens de vernissage bleek op en top verzorgd.
Het Zwevegemse gemeentebestuur en de familie Labarque verdienen alle lof met dit
initiatief.
Wij brengen nu reeds ter kennis, dat het Redactiesecretariaat van ‘Vlaanderen’
gesloten zal zijn van 15 juli tot en met 1 oogst e.k. Alle correspondentie kan normaal
doorgezonden worden - de brievenbus wordt regelmatig gelicht - maar zal dus
onbeantwoord blijven tot in de oogstmaand. Aan telefonische oproepen zal uiteraard
eveneens geen gevolg verleend worden.

vrije tribune
Europese en Vlaamse schilderkunst
Het laatstverschenen nummer van ‘Vlaanderen’ was gewijd aan ‘Mijlpalen in de
Westeuropese schilderkunst’. Deze aflevering werd o.m. gerecenseerd in ‘De
Zeewacht’ en ‘'t Pallieterke’, respectievelijk door Frans Aerts en Jan Dhaese, die
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beiden een ongeveer gelijkluidende kritiek uitbrengen tegen genoemd nummer.
‘Vlaanderen’ zou in zijn overzicht, vooral wat de hedendaagse kunst betreft, de
betekenis van de Vlaamse schilderkunst geminimiseerd hebben. Bepaald hadden
figuren als Servaes, Ensor, Permeke volgens voornoemde recensenten hun plaats
moeten krijgen in de reeks hoofdfiguren van de Europese schilderkunst.
Inderdaad, indien het nummer ware gewijd geweest aan de ‘hoofdfiguren’ van de
schilderkunst, dan zou deze kritiek volledig gegrond zijn. In een dergelijke reeks
zouden Ensor, Servaes en Permeke, volledig op hun plaats geweest zijn, naast tal
van andere schilders uit het buitenland, die evenmin als zij in ‘Vlaanderen’ aan bod
kwamen. Maar uit de inleiding van het nummer blijkt overduidelijk dat het niet ging
om de ‘hoofdfiguren’ maar om de ‘mijlpalen’, de pioniers, de aanbrengers van totaal
nieuwe visies in de Europese schilderkunst.
De vraag is dan ook of Permeke, Servaes en Ensor ‘mijlpalen’ waren voor de
Europese schilderkunst. Zeker Permeke niet, vermits hij zelf nadrukkelijk erkent
door Servaes op de weg van het expressionisme te zijn gebracht. En Servaes? Deze
was ongetwijfeld de pionier van het Vlaamse expressionisme, maar was hij dat ook
voor het Europese expressionisme? Dit zal wel niemand durven te beweren, vermits
het expressionisme, toen Servaes ermede begon, reeds over zijn hoogtepunt heen
was in Duitsland en Frankrijk.
Rest dan Ensor. Ongetwijfeld was Ensor in zijn grote periode - omstreeks 1883 in het geheel van de Europese schilderkunst een werkelijk originele, een totaal nieuwe
figuur, in deze zin zou hij in de reeks ‘mijlpalen’ geen kwaad figuur gemaakt hebben,
bepaald dan als wegbereider van het Surrealisme in de eerste plaats. En toch zou het
enigszins van chauvinisme blijk geven, zo men hem zonder meer als de pionier van
het surrealisme zou doen doorgaan. In feite was de tijd nog niet rijp voor het
surrealisme toen Ensor met zijn maskers en skeletten begon. Dit gebeurde immers
bij Ensor zuiver instinctief, gedreven door zijn zin voor het drollige en het absurde,
door zijn begeerte ‘d'épater le bourgeois’. Er was toen nog geen sprake van Freud,
wiens visies op het onderbewuste, op de droom enz., in feite aan de basis liggen van
het Surrealisme. Ensor, evenals voorheen Goya en nog veel
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vrije tribune
vroeger Jeroen Bosch, kan en moet als een wegbereider van het Surrealisme
beschouwd worden; maar het is niet waar dat hij het Surrealisme heeft ingezet.
Daarom was het volkomen gewettigd ook Ensor buiten beschouwing te laten,
indien men volledig objectief wou zijn. Natuurlijk, men kan hierop antwoorden dat
een blad dat ‘Vlaanderen’ heet, wel wat aan Vlaams chauvinisme mag doen. Men
mag ook aanvoeren dat wij, Vlamingen, moeten reageren tegen het buitenland, dat
aan de Vlaamse schilderkunst van heden geen recht laat wedervaren. Dit is volkomen
waar; het is overigens een der doelstellingen van ‘Vlaanderen’ onze eigen kunst te
verdedigen. De redactie van ‘Vlaanderen’ is echter steeds van mening geweest, dat
dit moest gebeuren op volstrekt objectieve wijze. Daarom verkoos het de allure van
een luxeuitgave van internationale standing aan te nemen, om zonder complexen,
rustig en zelfbewust, zijn taak te kunnen vervullen. Frans Aerts doet ons de eer aan
in zijn artikel te verwijzen naar onze ‘Inleiding tot de hedendaagse schilderkunst’.
Bij zijn verschijnen mocht dit werk vanwege de pers een algemene lof ontvangen.
Het enige dat ons verweten werd was, dat wij, volgens Urb. Van de Voorde in ‘De
Standaard’ te weinig Vlaamse schilders hadden opgenomen in onze galerij van grote
hedendaagse schilders, terwijl de Nederlandse ‘Linie’ beweerde dat er te veel
Vlamingen in voorkwamen en te weinig Nederlanders. Uit deze tegenstrijdige
beoordeling meenden we te mogen besluiten, dat onze keuze volkomen objectief
was.
Dr. Albert Smeets
Indien deze artikels (bedoeld wordt: de commentaar in de bladen. N.v.d.R.) geschreven
werden om een bepaald soort Vlamingentegen-sterren-en-wind genoegen te doen,
dan bewijzen de stellers ervan een slechte dienst aan deze Vlamingen, door hen de
paardebril nog steviger aan te binden en Vlaanderen zelf kan daar ook niet wel bij
varen. Indien de stellers anderzijds heilig overtuigd zijn, dat Ensor of Servaes bakens
hebben verzet, die het verloop van de Westeuropese kunstgeschiedenis beïnvloed
hebben, dan vrees ik, dat ze zich tweemaal vergissen: eerst en vooral dààrom en ten
tweede, omdat zij uit die eerste vergissing besluiten, dat ik ‘de eigen Vlaamse waarden
zou ontkennen en verloochenen’.
Het is steeds mijn betrachting een goed Vlaming te zijn. Indien een bepaalde
opgave er evenwel in bestaat met dertig schilders bondig aan te tonen, hoe de
fysionomie van het fenomeen, dat Westeuropese schilderkunst genoemd wordt, zich
door de eeuwen heen heeft gewijzigd en ontwikkeld, dan vind ik - wél tot mijn spijt
- daar in de 19de en 20ste eeuwen geen Vlamingen bij. Zelfs hoewel ik Permeke
beschouw als één van de grootste schilders van onze eeuw, toch kan ik hem bij dié
dertig niet wringen om iemand genoegen te doen, want ik zie niet in onder welk
opzicht hij het verloop van de schilderkunst zou hebben beïnvloed. En in het schetsen
van dit verloop bestond juist de opgave. In een plaatsbestek van 48 bladzijden reprodukties inbegrepen - brengt dit uiteraard mee, dat men zich moet beperken tot
het aanduiden van het ontstaan en tot het situeren van de verschijnselen, die op een
of andere wijze determinerend geweest zijn voor de ontwikkeling in ziens- en
denkwijze, zoals die zich in de schilderkunst heeft voorgedaan.
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De kunstenaars, die dus werden behandeld, zijn diegenen, van wie wordt
aangenomen, dat zij onontbeerlijke schakels zijn in deze ontwikkelingsgang, omdat
met ieder van hen een nieuw element verschijnt, dat gevolgen - en dus invloed - heeft
gehad op de wending, die de Westeuropese schilderkunst daardoor heeft genomen.
Dit verduidelijkt waarom bij voorbeeld Jeroen Bosch - hoe groot hij ook is - kon
weggelaten worden en Joachim Patinir niet: de vormenwereld van Bosch was zo
apart, zo vreemd en in zijn soort zo kompleet, dat hij voor andere kunstenaars
onbruikbaar scheen, tenzij als onderdeel, en dus niet verder werd ontgonnen. Patinir
daarentegen heeft het element ‘landschap’, dat tot dan toe alleen onderdeel van het
schilderij was geweest, uit dat verband gerukt en tot zelfstandig schilderstuk gemaakt.
Dat dit feit niet over het hoofd kon gezien worden als men het verloop van de evolutie
in de Westeuropese schilderkunst wil schetsen, hoeft geen betoog. Zo zou men kunnen
doorgaan: waarom kon El Greco weggelaten worden en Goya niet? Zelfs Dürer en
Grünewald behoren niet bij het dertigtal, dat wij onontbeerlijk achtten in het gestelde
verband... en inderdaad ook geen Vlaamse schilders uit de 19de en 20ste eeuwen.
Neem Manet weg uit de 19de eeuw en het spoor naar de abstrakte kunst breekt af,
maar neem geheel de Latemse school uit onze tijd weg, we zullen dan wel een
wonderschone periode verliezen, maar toch zal er geen schakel ontbreken als men
wil aantonen hoe het expressionisme bepaalde latere verschijnselen heeft
geconditioneerd.
Dit alles wilde ik maar schrijven om aan te tonen, dat hier geen vals romantisme te
pas komt, maar alleen logisch denken in het domein van de kunst. Doch daarvoor
moet men zich de inspanning getroosten een en ander in te studeren, dat men niet op
twee dagen doormaakt. Hoevelen echter geven slechte voorlichting, omdat zij de
schijn willen geven onderlegd te zijn, terwijl zij zich in feite verschansen achter een
paar bekende feiten of namen... en een grote mond. Jammer genoeg worden zij
dikwijls nog ernstig genomen want zij huichelen daarbij dat zij voor hun volk in de
bres springen. Nogmaals: arm Vlaanderen! Hoelang duurt het nog vooraleer de
mensen die hun kunst, hun wetenschap, hun industrie, hun dagelijks werk, hun
levenshouding, op een normale, gezonde manier voor Vlaanderen gebruiken en
tegenover de buitenwereld in de weegschaal leggen, de bovenhand zullen krijgen op
de klowneske romantiekers en op de huichelaars?
Marcel Notebaert
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[nummer 88]
Monumentenzorg in België
Wie in België het woord monumentenzorg uitspreekt, denkt onmiddellijk aan de
Koninklijke Kommissie voor Monumenten en Landschappen, goed bekend aan allen
die met restauraties en nieuwbouw te maken hebben. De oorsprong is een K.B. van
7 januari 1835, waarbij een kommissie wordt opgericht om de minister van
Binnenlandse Zaken voor te lichten over: 1) restauraties aan oudheidkundige,
historische of artistieke monumenten; 2) de plannen betreffende het bouwen en
herstellen van kerken en andere openbare gebouwen.1 Door een K.B. van 31 mei
1860 worden aan deze kommissie in elke provincie zg. briefwisselende leden
toegevoegd; ze dienen voornamelijk inlichtingen en adviezen te verstrekken, die hun
door de kommissie gevraagd worden.2 Een K.B. van 23 februari 1861 geeft de
kommissie opdracht een algemene inventaris op te maken van de kunstvoorwerpen,
in openbare inrichtingen bewaard3. Art. 1 van het K.B. van 29 mei 1912, dat de
bevoegdheid van de kommissie bepaalt, herneemt art. 1 van het K.B. van 1835 en
voegt er twee nieuwe punten aan toe4; het eerste (art. 1, 3o) betreft de
natuurbescherming waarvoor bij art. 2 nu een nieuwe sektie opgericht wordt5. Art.
1, 3o wordt o.m. ook beschouwd als betrekking hebbend op het optrekken, of
verbouwen van panden nabij beschermde (zg. gerangschikte of geklasseerde)
monumenten en landschappen. Eindelijk kwam op 7 augustus 1931 een wet op het
1

Art. 1. - Une commission est instituée à l'effet de donner son avis, sur la demande du Ministre
de l'Intérieur:
1. Sur les réparations qu'exigent les monuments du pays remarquables par leur antiquité,
par les souvenirs qu'ils rappellent, ou par leur importance sous le rapport de l'art;
2. Sur les plans relatifs aux constructions et réparations des édifices mentionnés dans
l'art. 2 de l'arrêté du 16 août 1824, et d'autres édifices publics;

2

Art. 2. - Les membres correspondants recueillent les renseignements et donnent les avis qui
leur sont demandés par la Commission, et ils surveillent, s'il y a lieu, l'exécution des travaux
qu'elle a approuvés. Ils peuvent aussi, d'office, appeler l'attention du Gouvernement ou de
la Commission sur les mesures qu'ils jugent utiles pour la conservation des monuments ou
des objets d'art.
Art. 1. - Un inventaire général des objets d'art et d'antiquité, appartenant à des établissements
publics, et dont la conservation intéresse l'histoire de l'art et l'archéologie nationale, sera
dressé par les soins de la Commission royale des monuments et de ses membres
correspondants. La Commission royale des monuments rédigera le plan de cet inventaire qui
sera soumis à l'approbation de notre Ministre de l'Intérieur.

3

4

Art. 1. - L'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 1835 est modifié et complété comme suit:
Une commission est instituée à l'effet de donner son avis à la demande du Ministre compétent:
..................
3. Sur les projets de travaux susceptibles de compromettre l'existence ou de porter
atteinte à l'intégrité des sites les plus intéressants du pays;
4. Sur les avant-projets et projets concernant des travaux de voirie qui, dans les villes
ou ailleurs, touchent directement ou indirectement à des questions d'esthétique.

5

Het volledig verschillende probleem van de landschapszorg wordt hier niet verder behandeld.
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behoud van monumenten en landschappen tot stand. Art. 1 bepaalt dat op voorstel,
hetzij van de Koninklijke Kommissie, hetzij van het plaatselijk kollege van
burgemeester en schepenen, de monumenten, waarvan het behoud in historisch,
artistiek of wetenschappelijk opzicht van nationaal (cursief van ons) belang is,
gerangschikt worden bij K.B.; de kommissie dient ook advies over de voorgestelde
rangschikking te geven6. Het intrekken van een rangschikking geschiedt op dezelfde
wijze (art. 14). Volgens art. 3 mogen geen veranderingen van blijvende aard met
wijziging van het uitzicht uitgevoerd worden, zonder bij K.B. toelating bekomen te
hebben waarvoor eerst de kommissie en het college van burgemeester en schepenen
advies dienen te geven. Art. 2 handelt over de toelagen bij restauraties. Art. 2, par.
3, van het Regentsbesluit van 2 juli 1949 bepaalt de staatstoelage voor de restauratie
van beschermde kerken op 60%; over het algemeen betalen de provincie en de
gemeente elk 20%7. Ook voor de beschermde openbare gebouwen geldt dit percentage;
voor beschermde gebouwen in privé-bezit wordt de verhouding telkenmale
vastgesteld.
Volgens art. 17 zal een inventaris opgemaakt worden van roerende goederen in
bezit van staat, provincie, gemeente en openbare instellingen, waarvan het behoud
in artistiek opzicht van nationaal (cursief van ons) belang is. Deze inventaris is niet
gemaakt geworden en er bestaan dientengevolge geen beschermde roerende
kunstvoorwerpen8. Toch zijn althans de kunstvoorwerpen in de kerken beschermd
door een K.B. van 16 augustus 1824 (inzonderheid art. 2 en 5)9. De wet van 1931
bevat echter geen bepaling i.v.m. de toelagen voor de restauratie van deze roerende
goederen; door een interpretatie van art. 2 van de

6

7
8

9

Voor 1931 rangschikte de komissie zelf de monumenten. Er waren drie kategorieën naargelang
van de belangrijkheid van de gebouwen. De eerste lijst van beschermde monumenten
verscheen in 1892. Algemene lijsten verschenen in 1914, 1926 en 1948-1953. De laatste
(gestencilde) lijst dateert van 1963.
Voor het bouwen, verbouwen of herstellen van niet beschermde kerken wordt een facultatieve
staatstoelage van 30% verleend.
In ‘Beeld van het Kunstbezit’, het inleidende eerste deel van de inventarisreeks
‘Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen’, hebben we de hoofdlijnen geschetst van de
inventarisatie in België sinds 1830. Daarbij is een zo volledig mogelijke lijst gevoegd van
de inventarissen die tussen 1846 en 1965 verschenen zijn; deze lijst verscheen, aangevuld
met de sindsdien gepubliceerde titels, in 1966, eveneens in het ‘Bulletin van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen’, 14 (1964).
Art. 2. Zonder daartoe alvorens Onze toestemming te hebben verkregen, zal het niet geoorloofd
zijn om nieuwe kerken of gebouwen, tot de oefening van de openbare eeredienst bestemd,
te stichten of op te bouwen, nochte om de reeds bestaande te herbouwen of aan dezelve eene
veranderde inrigting te geven, maar zullen de kerkbesturen zich enkel moeten bepalen tot
de werken van noodzakelijk onderhoud, die de instandhouding der gebouwen mogt vorderen.
Art. 5. Even min zal het geoorloofd zijn om, zonder daartoe Onze toestemming of de
toestemming der openbare magten, die Wij zullen goedvinden daartoe aan te wijzen, te
hebben verkregen, uit de kerken weg te breken, te vervoeren of te vervreemden, ofte om zich
eenige andere beschikkingen te veroorloven met opzigt tot de in kerken geplaatste voorwerpen
van kunst of geschiedkundige gedenk stukken, van welken aard die ook zouden mogen zijn,
voor zoo verre zij niet toebehooren aan bijzondere genootschappen of bijzondere personen.
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wet van 1931 wordt toch 60% staatstoelage gegeven voor onderhoud of restauratie
van kunstwerken die door de kommissie beschouwd worden als mede geklasseerd
met het gebouw waarin ze zich bevinden10.
Als gevolg van de nieuwe liturgische voorschriften in de R.K. kerken, heeft een
onderrichting van de Minister van Justitie (dd. 11 mei 1965) enige verandering in
de bescherming gebracht:
- voorlopig opstellen van meubilair mag zonder toelating gebeuren evenals het
verplaatsen van meubilair binnen de kerk, indien aan de meubels niets gewijzigd
wordt of als ze geen geheel vormen met muren, bevloering of zuilen.
- voor het verplaatsen van meubilair dat een geheel vormt met het gebouw en
waarvoor werken aan het gebouw nodig zijn, dient toelating bekomen van het
nieuwe komité dat bestaat uit leden van het provinciaal komité en van de
bisschoppelijke kommissie.
- wil men meubilair wijzigen of wegnemen - ongeacht of aan het kerkgebouw
moet worden gewerkt - dan volstaat toelating van het ‘gemengd komité’ als het
meubilair geen artistieke of archeologische waarde heeft. Heeft het dit wel, dan
moet de minister van Justitie toelating geven, na advies ingewonnen te hebben
van de Kommissie voor Monumenten.
Het is duidelijk dat door deze ministeriële onderrichting het kerkmeubilair niet
meer zo goed beschermd is als vroeger. Zo kan thans in het kerkgebouw het meubilair
- als het geen geheel vormt, enz. - overal van zijn plaats gehaald worden, en geplaatst
in sakristieën, zijkapellen of zelfs zolders, want deze ruimten zijn o.i. begrepen
‘binnen die gebouwen’ (à l'intérieur de ces édifices, zegt de Franse tekst). Vormt een
kommuniebank, die met enkele ijzeren haken aan de grond vast gehecht is, ‘een
geheel met de bevloering’? Er bestaat nu ook gevaar dat veel, als waardeloos
bestempeld, neogotisch meubilair zal verdwijnen. In Nederland en Duitsland wordt
reeds neogotisch meubilair beschermd. In dat verband zou o.m. de neogotische kerk
van J. Bethune te Vijve-Kapelle (gem. Sint-Kruis), daterend uit 1861-1864, dienen
beschermd, samen met het volledige meubilair.
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de in 1835 opgerichte Kommissie voor
Monumenten het centrale punt van de Belgische monumentenzorg, alhoewel deze
kommissie, evenals zovele andere kommissies, slechts een adviserend lichaam is.
Men zou dan ook redelijkerwijze mogen verwachten dat naast die kommissie een
zelfstandige dienst zou bestaan (zoals bij de Dienst voor Opgravingen een Nationale
Kommissie voor Opgravingen bestaat; K.B. van 5 juli 1963 en 15 april 1965). Nu
lijkt de toestand eerder omgekeerd te zijn: de kommissie beschikt over eigen
administratief personeel - bij haar gedetacheerd door de Direktie Schone Kunsten
en Letteren - die de beslissingen van de kommissie voorbereidt en uitvoert.
Een vergelijking met Nederland, een ongeveer even groot land met grotere
bevolkingsdichtheid, d.w.z. met nog grotere problemen, moge verhelderend werken11.
10

11

Om in aanmerking te komen, moeten de kunstwerken aan de eigenaar van het gebouw
toebehoren en geplaatst zijn in het gebouw en bestemd zijn voor de dienst. Komt b.v. niet
in aanmerking: meubilair van een godsdienstig genootschap.
Voor een uitvoerige uiteenzetting van de geschiedenis en de werking van de monumentenzorg
in Nederland, verwijzen we naar de uitstekende bijdrage van Mr. R. Hotke, hoofddirekteur
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Daar is de ambtelijke Rijksdienst voor de Monumentenzorg belast met het toezicht
op het onderhoud en de restauratie van de monumenten, met de inventarisatie en met
de voorbereiding van de maatregelen tot bescherming der monumenten tegen rampen
en oorlogsgevaar. Aan de restauratieafdeling is de eerste taak opgedragen. Daartoe
is het land verdeeld in vier distrikten, elk toevertrouwd aan een chef-architekt en
assistenten-architekten; aan deze afdeling zijn daarenboven nog verbonden een
beeldhouwer-natuursteendeskundige, twee molenexperts en een vijftal tekenaars,
belast met de bouwkundige dokumentatie. De architekten worden reeds van in het
begin bij elke restauratie betrokken, d.w.z. ze oordelen wat dient te gebeuren,
advizeren over de keuze van de architekt, beoordelen de restauratieplannen, advizeren
over de keuze van de aannemer, houden toezicht op de werken. Er is verder een
kleine stedebouwkundige afdeling die o.m. helpt bij de voorbereiding van
stedebouwkundige plannen en van de aanduiding van beschermde stads- en
dorpsgezichten12. De afdeling beschrijving is belast met de monumentenbeschrijving
(inventarisatie)13. Daarvoor beschikt men over acht kunsthistorici, vier tekenaars,
twee fotografen en drie laboranten, een archief van foto's (100.000 stuks) en
tekeningen (70.000 stuks), een vak-

12

13

van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, getiteld Monumentenzorg in Nederland, in
‘Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen’, 15 (1964),
blz. 113-155. We vermelden nog Ir. R. Meischke, ‘Monumentenzorg sinds 1945’, (brochure
in 1959 uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Monumentenzorg’ te Delft) en
het boek ‘Strijd om schoonheid’, in 1961 door de Bond Heemschut (4.500 leden!) uitgegeven
bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Zeer aan te bevelen is het pas verschenen boek
van dr. C.A. van Swigchem, ‘Afbraak of restauratie. Monumentenzorg in Nederland’
(Fibulareeks nr. 14, Bussum, 1966).
Art. 1, e van de monumentenwet van 1961: ‘stads- en dorpsgezichten: groepen van onroerende
zaken, hieronder begrepen bomen, wegen, straten, pleinen en bruggen, grachten, vaarten,
sloten en andere wateren, welke met een of meer tot de groep beschermde monumenten een
beeld vormen, dat van algemeen belang is wegens de schoonheid of het karakter van het
geheel.’
In de reeks ‘Geïllustreerde Beschrijving der Nederlandse monumenten van geschiedenis en
kunst’ verschenen tot op heden: Baronie Breda (1912), Maastricht (1930, 1935, 1953)
Bommeler- en Tielerwaard (1932, 1946), Twente (1934), Noord-Limburg (1937),
Oost-Groningen (1940), Leiden en Westelijk Rijnland (1944), Waterland (1953),
West-Friesland (1956), Utrecht (2 afl., 1956, 1965), Kwartier van Zutphen (1958),
Zuid-Limburg I (1963), Zuid-Salland (1965). De ‘beschrijving’ bezorgt ook de tekst van het
‘Kunstreisboek voor Nederland’, waarvan de laatste uitgave in 1965 verscheen.
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biblioteek, enz. Door de nieuwe monumentenwet van 1961 is de Monumentenraad14
belast met het opstellen van de per gemeente gegroepeerde monumentenlijsten15; de
voorbereiding gebeurt echter door de ‘beschrijving’ van de Rijksdienst. Voor het
opmaken van die lijsten was eerst een termijn van 5 jaar gesteld, die nu verlengd
werd tot 8 jaar. Er zijn reeds talrijke ontwerplijsten gezonden aan provincies en
gemeenten, die de minister in overweging kunnen geven de lijst met bepaalde
gebouwen te vermeerderen of te verminderen. De nieuwe lijsten - een administratieve
basis voor het beleid van volgende jaren - zijn zeer ruim opgevat, zodat ze kunnen
aangepast worden aan de omstandigheden (saneringsplannen, ruilverkaveling, verkeer,
financiële mogelijkheden)16. Enkele voorbeelden: voor Maastricht zijn ter bescherming
1396 gebouwen voorgesteld, voor Utrecht 838, voor Delft 572, voor Zierikzee 560.
In totaal denkt men tot ongeveer 40.000 (veertigduizend!) beschermde monumenten
te komen. Zeer leerrijk zijn ter vergelijking enkele cijfers uit ons land (volgens de
lijst van 1963): Antwerpen heeft 50 beschermde monumenten, Brugge 34, Brussel
26 (op de wereldberoemde Grote Markt slechts het stadhuis en het Broodhuis!), Gent
54, Luik 163 (waaronder 65 gevels in de rue Hors Château). In totaal zijn in België
geen 2000 gebouwen beschermd! Het grote voordeel van het Nederlandse systeem
is dat in een korte tijdspanne (acht jaar), volgens gelijke normen, een volledige
monumentenlijst zal opgemaakt worden, terwijl ons systeem van klassering niet naar
volledigheid streeft, zeer willekeurig geschiedt (dikwijls met een bepaald doel: sloping
tegen te gaan, subsidie voor restauratie te verkrijgen), en hoegenaamd geen
gelijkwaardige normen volgt.
Voor de subsidieregeling wordt in Nederland rekening gehouden met eventuele
speciale toestanden; de provinciale en gemeentelijke subsidies variëren eveneens.
Als men voor 1965 alle overheidssubsidies en het aandeel der eigenaren (10 tot 30%)
samentelt, komt men tot een som van ca. 50.000.000 gulden die per jaar verwerkt
wordt. l.v.m. het restaureren van woon- en pakhuizen, bestaat voor een aantal steden
een regeling tussen rijk en gemeente, waarbij elk een gelijk bedrag uittrekt, zo in
Amsterdam elk 1.250.000 gulden. Zulke bedragen schijnen voor onze kunststeden
onbereikbaar ver te liggen!
Het schijnt voor ons land niet mogelijk nauwkeurige cijfers i.v.m. de rijkssubsidies
te verkrijgen, omdat in de globale cijfers van de begrotingen zowel toelagen voor
nieuwbouw als voor restauraties begrepen zijn. Een uitzondering vormen de
restauraties van beschermde private gebouwen (d.w.z., geen kerken noch openbare
14

15

16

De Monumentenraad (minimum 20, maximum 40 leden) bestaat uit vijf afdelingen: 1. De
Rijkscommissie voor het oudheidkundig bodemonderzoek, 2. De Rijkscommissie voor de
monumentenzorg, 3. De Rijkscommissie voor de musea, 4. De Rijkscommissie voor de
monumentenbeschrijving, 5. De Rijkscommissie voor de bescherming van monumenten
tegen rampen en oorlogsgevaren. De Rijkscommissie voor de monumentenzorg bestaat uit
een tiental deskundigen (architecten - die zelf niet restaureren - en kunsthistorici); het
secretariaat berust bij de Rijksdienst. Aan deze commissie worden o.m. de belangrijke
restauratiegevallen ter beoordeling voorgelegd.
Voorlopig zijn enkel déze monumenten beschermd, die voorkomen in de twaalfdelige
‘Voorlopige Lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst’, verschenen
tussen 1908 en 1933.
Zie C.A. Van Swigchem, De bescherming van onze monumenten, in ‘Nieuwsbulletin Kon.
Ned. Oudh. Bond’, 1966, blz. 37-42; id., De nieuwe monumentenlijsten, in ‘Bouw’, 21
(1966), blz. 796-803.
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gebouwen), waarvoor thans voor het Vlaamse land per jaar 10.000.000 fr. beschikbaar
is.
O.i. bestaat thans in België het meest behoefte aan een tweeledige rijksdienst afhangend van de nu taalkundig gesplitste Direktie voor Schone Kunsten en Letteren
-, werkend met eigen architekten17 (b.v. 1 per twee provincies), kunsthistorici,
technisch en administratief personeel. De samenwerking met een hernieuwde kleine
Kommissie voor Monumenten zou inzonderheid ten goede komen aan de belangrijke
restauraties, waaraan nu te weinig tijd kan besteed worden18.
Het lijkt ons hoopvol dat in de kommissie zelf meer en meer leden ervan overtuigd
worden, dat een reorganisatie van de monumentenzorg onvermijdelijk is. De
omstandigheden zijn inderdaad sinds 1835 grondig veranderd, zodat een aanpassing
aan de gewijzigde toestand dringend geboden is.
Dat één van de voorbeelden op gebied van monumentenzorg en -wetgeving
Nederland is, moet voor Vlaanderen een nog grotere reden zijn om in het kader der
Nederlandse taal- en kultuurgemeenschap tot nauwe samenwerking te komen19.
Dr. Luc Devliegher
Wetenschappelijk attaché Provincie West-Vlaanderen Lid Kon. Kom. Monumenten
en Landschappen.

17
18

19

Deze architekten zouden o.m. een nu bijna niet bestaande kontrole over de restauraties dienen
uit te oefenen.
O.i. behoren nieuwe kerken, pastorijen, e.d. niet tot het domein van de monumentenzorg,
evenmin trouwens de andere moderne gebouwen als scholen, fabrieken... waarvoor toch ook
geen advies van de kommissie gevraagd wordt.
We willen hier ook nog wijzen op de rede over monumentenzorg, in 1963 door de heer
gouverneur A. Mariën in de provinciale raad van Oost-Vlaanderen uitgesproken. Zijn besluit
was dat een vijftal konkrete hervormingen dienen nagestreefd:
1. De wetgeving dient herzien.
2. De monumentenzorg moet op wetenschappelijke basis gegrondvest worden.
3. Een volledig uitgebouwde struktuur met advizerende organen en uitvoerende diensten
dient voorzien.
4. Het systeem van administratie, advizering en subsidiëring dient vereenvoudigd.
5. Restauraties mogen enkel aan gespecialiseerde architekten en aannemers
toevertrouwd worden.
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De restauraties van de Sint-Gangulfuskerk te Sint-Truiden
Bij de restauratie van de St.-Gangulfuskerk te St.-Truiden werd het princiep ‘niets
bijvoegen of veranderen’ in alle strengheid gehandhaafd. Men heeft vooral niet
getracht om in een bepaalde stijl te werken of vroegere fouten te herstellen. Waar in
de voorbije eeuwen vergane mergelstenen door metselwerk werden vervangen, werd
dit metselwerk midden in de mergelmuur behouden, zelfs daar waar deze chaotische
aanblik een mooi geheel misschien ontsiert. Toen de restauratie in 1961 begon,
bevond het gebouw zich in een erbarmelijke toestand. Men heeft op geen enkel
ogenblik van deze erbarmelijke toestand geprofiteerd om de kerk in haar eerste vorm
te herstellen. De kerk, zoals ze anno 1961 bestond, met de sporen van de 17de eeuwse
restauratie, werd gered. En dit met een angstvallige nauwgezetheid voor het bestaande.
Geen enkele steen die kon behouden worden, werd vervangen. Gelukkig moest in
het interieur weinig vervangen worden. Maar in de buitenparementen waren vele
delen totaal verweerd en vergaan. De resten van deze vergane stenen werden
opgemeten en gefotografeerd om ter plaatse stenen van dezelfde vorm te herkappen.
Deze minutieuze behandeling heeft de herstellingswerken drie jaren doen aanslepen,
maar het resultaat heeft alle inspanningen beloond.
De nieuwe elementen die moesten toegevoegd worden, zoals de electrische verlichting,
het orgel, het portaal, het altaar en het tabernakel, werden doelbewust in een moderne
vormgeving uitgevoerd in plaats van te streven naar een neo-romaanse stijl. Deze
moderne vormen storen niet en pleiten derhalve voor een eigentijdse vormgeving in
oude gebouwen, liever dan een namaakstijl voor hedendaagse voorwerpen toe te
passen.

Elfde eeuwse kerk
Tot zover de principiële opvatting van de restauratie. Vooraleer de herstellingswerken
zelf te behandelen, enkele gegevens over de kerk. Ze werd gebouwd onder het
abbatiaat van Adelardus II (1055-1082), die niet minder dan dertien kerken heeft
opgericht. De bouwmeester van Gangulfus kende ongetwijfeld zijn vak. De
architectuur is een voorbeeld van oogstrelende verhoudingen, die, na zoveel eeuwen,
bewondering blijven wekken. Het plan is klassiek basilikaal. Het schip wordt gedragen
door zware pijlers, verbonden door rondbogen. De pijlers hebben geen voetstukken.
Muren en pijlers zijn tamelijk dik (80 cm) omdat ze, evenals de bogen, als twee
muren werden opgetrokken en met gietmetselwerk opgevuld. De kerk heeft geen
toren, wellicht te wijten aan het feit dat St.-Gangulfus geen parochiekerk was en dus
geen recht op een klok had. Toch werden bij de restauratie peilingen verricht om
eventueel sporen van een toren te vinden, zonder resultaat echter.
Het dak is merkwaardig omdat het nog met z.g. keperspanten
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Het koor vóór de restauratie.

uit de 12de eeuw is gebouwd. Bijna overal zijn de daken van de romaanse kerken aan
brand ten offer gevallen, zodat in St.-Truiden een zeldzaam voorbeeld van romaanse
dakconstructie bewaard bleef.
De aanwending van de mergelsteen van Lincent is minder gelukkig geweest. Deze
zachte steen lijdt veel van regen en temperatuurschommelingen, hetgeen de verwering
van ganse delen der buitenparementen heeft veroorzaakt.
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De foto's gemaakt vóór de restauratie en afgedrukt in dit artikel, werden welwillend ter beschikking
gesteld door architect Van Mechelen.
Het koor na de restauratie.

Vroegere herbouwingen
Niet het ganse gebouw dateert uit de 11de eeuw. Reeds in de 12de eeuw werden
presbyterium en absis herbouwd en in de 13de of 14de eeuw werden de gotische
kruisarmen toegevoegd. Presbyterium en absis sluiten bijna ongemerkt bij de elfde
eeuwse kerk aan, alhoewel een meer verzorgde boogconstructie en aan de buitenzijde
een verfijnde architectuur van kroonlijsten, boognissen en lisenen rond de vensters
de stijlevolutie van een eeuw aanwijst.
De gotische zijarmen vormen meer twee zijkapellen dan een transept. Hier komt
de gotische bouwstijl minder in het geheel dan in details, die zuiver gotische elementen
bevatten, tot uiting.
De zijbeuken ten slotte werden op verschillende tijdstippen op de oude funderingen
herbouwd. De noorderbeuk dateert van de 17de eeuw, uitgevoerd in verzorgd
metselwerk met lineaire versieringen, verkregen door bakstenen van ver-
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2 Binnenzicht vóór de restauratie.

3 Oude fundering onder de vierde pijler rechts gevonden: spoor van een Karolingische kerk?
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De Sint-Gangulfuskerk te Sint-Truiden:
1 Zicht tijdens de restauratiewerken.

4 Binnenzicht na de restauratie.
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Rechts: De kerk vóór de restauratie.

Onder: Dezelfde hoek na de restauratie. Bemerk de romaanse en de gothische kerk, die werd
vrijgemaakt.

schillende kleuren. De vensteromlijstingen zijn in Gobertange steen. De toenmalige
architect wendde de neo-romaanse stijl aan, wat eerder zeldzaam is voor de 17de
eeuw. De zuiderbeuk uit de 18de eeuw is van slechte kwaliteit, met onbeholpen
metselwerk en tamelijk grote vensters in de geest van de tijd.

De restauratie
Zoals hoger gezegd, was de materiële toestand voor de restauratie erbarmelijk. De
buitenmuren waren volledig gecimenteerd, gans het interieur was onder lagen
bepleistering bedolven. De vocht had het gehele gebouw aangetast en verschillende
gedeelten waren bouwvallig. Tijdens de herstellingswerken zijn de werklieden
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trouwens op een bepaald ogenblik in paniek geraakt toen een zware pijler als een
hoopje zand in elkaar stortte. Nochtans was het gevaar niet zo groot. Door de belasting
weg te nemen, had men het evenwicht gestoord en was de pijler in elkaar geknakt.
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‘oorgevel van de St.-Gangulfuskerk.

Binnenzicht na de restauratie. Bemerk het modern portaal en de verlichting.

Het geluk heeft een beetje meegeholpen bij de herstellingswerken. We spraken
reeds over het dak. In het bestek was het aanbrengen van een houten zoldering
voorzien, maar bij de ontpleistering vond men voor de absis de oude lijsten bijna
intact terug. Het spreekt van zelf dat dit romaanse plafond geëerbiedigd werd, vooral
omdat in het schip ook originele lijsten werden teruggevonden. De vlakke horizontale
zoldering werd dus gereconstitueerd met behulp van de teruggevonden elementen.
In de langsrichting werden de oude lijsten, voorzien van twee groeven, teruggeplaatst
met tussenin geschoven planken in eik. De ganse constructie berust op het aanwenden
van z.g. keperspanten waarin ieder paar kepers een volledig gebinte vormt met als
hoofddeel een zware horizontale balk van 25/30 cm. waarop de zware kepers
rechtstreeks de bebording dragen. De kepers zijn ontlast door twee vertikale kapstijlen
en een horizontale hanebalk. De afstand tussen de spanten bedraagt ongeveer 1 m.
Ook voor de vensters werd men door een gelukkig toeval gediend, want van de
vensters wist men niets. Deze van de hoge beuk werden gereconstrueerd volgens ter
plaatse gevonden ingemetselde overblijfsels in hout. De oude zijbeuken moesten
zeer kleine vensters gehad hebben, maar er bestond geen voorbeeld meer, tot men
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onverwacht, tussen lagen ciment en mortel, een ongeschonden venstertje van circa
1060 terug vond. Trouwens, op dezelfde plaats bleef een gedeelte van de
oorspronkelijke zijbeuk met bedoeld venstertje en de pijler tot aan de plint bewaard.
Dit deel werd in zijn oorspronkelijke vorm als document gerestaureerd en is zichtbaar
op de hoek van de voorgevel en de zuidelijke zijbeuk. Aan de hand van dit document
zou een volledige reconstructie van de elfde eeuwse kerk te maken zijn. Maar zoals
in de aanvang van dit artikel is beschreven, ging men van andere princiepen uit.
Daarom werd bijvoorbeeld ook de in metselwerk opgetrokken puntgevel, die nog in
goede staat was, behouden. Aldus bezit de gerestaureerde St.-Gangulfuskerk een
karakter, wat de andere gerestaureerde kerken missen. De vergelijking met de in de
19de eeuw gerestaureerde St.-Pieterskerk te St.-Truiden toont dit aan. Ook hier waren
de buitenparementen

Vlaanderen. Jaargang 15

244

Links: De toestand vóór de restauratie.
Rechts: Hoek zijbeuk rechts.
Dit deel werd als document gerestaureerd.

versleten. Ze werden vervangen door een volledig nieuw bouwsel van allemaal
dezelfde mooie uniforme stenen. De romaanse stijl werd perfect geëerbiedigd, maar
bezit het romaans niet een eigen karakter van de met de hand gekapte oneffen stenen?
Beter dan met woorden kan men het restauratieverloop op bijgaande foto's aflezen:
het afhalen van ciment en van tonnen bepleisteringen, het vervangen van verweerde
en vergane stenen, het verstevigen van de bouw. Pas na drie jaar was men klaar met
dit geduldig werk, waarbij ondertussen ook enkele ontdekkingen werden gedaan.
Een van de meest merkwaardige was het blootleggen van een vierkantige fundering
onder de vierde pijler rechts. Dit zou er op wijzen dat, op de plaats van de elfde
eeuwse kerk, vroeger een kerk uit de Karolingse periode heeft gestaan.
Verder zijn er sporen van schildering, bijna rechtstreeks op de steen aangebracht,
zodat men mag besluiten dat de kerk oorspronkelijk niet bepleisterd, doch volledig
geschilderd was.
Ook de juiste plaats van het eerste altaar werd teruggevonden op ongeveer 1 m 50
voor de huidige sedilia (1 m 42 × 0 m 95).

Moderne vormen
Het huidige altaar is in eigentijdse vormgeving van een ter plaatse gevonden oude
altaarsteen gekapt. En zo komen we terug tot een aspect, dat we in de aanvang van
het artikel hebben aangeraakt. De nieuwe elementen hebben een moderne vormgeving
gekregen. Het tabernakel is prachtig werk van Roger Bonduel. Het ontwerp van het
altaar is van architect Van Mechelen, evenals de tekening van het orgel en het luchtige
portaal. Hij heeft de restauratie geleid met nauwgezette eerbied voor het oude en het
bestaande, maar voor de nieuwe elementen die moesten toegevoegd worden, heeft
hij doelbewust een moderne lijn ontworpen. Dank zij het werk van architect Van
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Mechelen is de bouwvallige ruimte van de St.-Gangulfuskerk een juweeltje van
romaanse stijl met karakter en voornaamheid geworden. Hij heeft dit werk kunnen
verwezenlijken, dank zij de aanwijzingen van en in overleg met Prof. Lemaire, wiens
kostbare adviezen op gebied van archeologie en stijl van uitzonderlijke betekenis
zijn.
Albert Dusar
Hoofd van de Provinciale Culturele Dienst van Limburg.
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De Sint-Hubertuskerk te Sint-Huibrechts-Hern

Tussen de oude toren en het koor werd een nieuwe moderne kerk opgetrokken.

Binnenzicht van de nieuwe kerk met de achterwand in glas

De restauratie van de St.-Hubertuskerk te St.-Huibrechts-Hern werd op een speciale
wijze opgelost, ten dele omdat samen met de restauratie ook een vergroting van de
kerk moest uitgevoerd worden. Door het feit dat de toren (begin 14de eeuw, vroeg
gothiek) en het koor geklasseerd waren en dus niet mogen afgebroken worden, moest
een originele manier van restauratie, die met een noodzakelijke vergroting rekening
hield, gezocht worden. In Limburg heeft men reeds een gelijkaardig geval gekend.
Rond de eeuwwisseling was in Bocholt de kerk te klein geworden voor de groeiende
parochiale gemeenschap, maar de vergroting van de kerk was een bijna onmogelijke
opgave. Het koor grensde aan de rijksweg en de toren was geklasseerd. Hoe kon men
tussen deze twee afsluitingen de kerk vergroten? De kleine Kempische gemeente
nam toen het revolutionaire besluit de toren op te vijzelen en ruim 10 m. op te
schuiven. Zulke onderneming getuigde in 1910 van een waarlijk moderne durf.
In St.-Huibrechts-Hern heeft men een oplossing in dezelfde zin gezocht, al heeft men
zich ook laten leiden door voorbeelden in het naoorlogse Duitsland, waar verscheidene
gedeeltelijk verwoeste kerken werden heropgebouwd in een broederlijk samengaan
van oud en modern.
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De St.-Hubertuskerk van St.-Huibrechts-Hern, gebouwd omstreeks 1250, was niet
groter dan een kapel: van de communiebank tot de openslaande portaaldeur moest
op een lengte van enkele meters de ganse parochie een plaats vinden. In de vorige
eeuw had architect Christiaens de kerk door de aanbouw van kleine zijbeuken iets
vergroot. Dit was echter slechts een hulpmiddel en intussen vereisten de geklasseerde
delen, vooral het romaans-gotisch koor, noodzakelijke herstellingswerken.

Een moderne kerk tussen oude delen.
Prof. Lemaire heeft toen de gedurfde oplossing aangegeven. Het schip werd
afgebroken en tussen toren en koor, die beide werden gerestaureerd, werd in de
breedterichting een moderne kerk gebouwd.
De vroeg-gotische toren werd aldus het ingangsportaal voor het nieuwe gebouw,
maar in het verlengde van de toren ziet men, bij het binnenkomen, dwars door de
moderne kerk heen, het oude 13-14de eeuws koor met het oorspronkelijk altaar en
hierop het vereerde beeld van St.-Hubertus. Alzo is het vroegere koor een soort
devotiekapel geworden met een eigen karakter, dat aan het moderne geheel van de
nieuwe kerk niet schaadt, omdat de kerk zelf een sluitend geheel vormt.
De achterwand van de nieuwe kerk is volledig uit glas opgebouwd. Het glas is
gevat in een houten geraamte, dat,
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Links: het gerestaureerde koor. Men bemerkt de aanzet van het ronde, 18e-eeuwse gewelf, ondanks
de gotische vensters en de gotische stijl van het gebouw.

Rechts: De gerestaureerde toren van de oude kerk.

asymmetrisch uitgevoerd, een mooi lineair spel vertoont. De rechterwand naast het
koor is op dezelfde wijze opgebouwd. De 19e eeuwse glasramen van het oude koor
werden in reliëf op de rechter- en op de achterwand aangebracht (zie foto). In het
oude koor werden ze door onbeschilderd glas vervangen, om er het lichtvolume te
verhogen. De zoldering van de nieuwe kerk is in hout en gelukkig niet in beton
uitgevoerd. Het geeft de ruimte beweeglijkheid en intimiteit.
Indien men algemeen akkoord gaat over de ideale architecturale ruimte van de
nieuwe kerk, dan zijn de meningen over de huidige aankleding verdeeld. De ruimte
moet spreken door haar eenvoud en soberheid, zodat het overladen koor de zin voor
deze eenheid aantast, maar vooral de barokke omlijstingen van de veertien
kruiswegstaties vervalsen de heerlijke ruimte van de luchtige en klare architectuur.

De restauratie.
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Tegen de restauratie van het romaans-gotisch koor hebben we een ernstig bezwaar,
namelijk dat op de goed uitgevoerde restauratie een nieuw dak, stijl 18de eeuw, werd
gelegd. De ganse ruimte en de gotische vensters vragen om een spitsbogengewelf,
zodat het rond gewelf misstaat. De fout is nog scherper en zelfs storend visueel tot
uiting gekomen na de ontdekking van de muurschilderingen, waarvan een gedeelte
is blootgelegd. Boven het altaar is de H. Drievuldigheid zichtbaar en het ronde gewelf
coupeert nu de hoofdtooi van God de Vader. Het is duidelijk dat de muurschildering
en dus ook het plafond vroeger doorliepen in een spits.
De muurschilderingen werden ontdekt enkele tijd vóór de inwijdingsplechtigheid
van het vernieuwde gebouw (11/7/1964). Sindsdien hebben enkele medewerkers van
Prof. Lemaire, de Japanner Sawko, de Thailander Arnform Nasoug en de Birmaan
Batint vele dagen in St.-Huibrechts-Hern gewerkt aan een ontzettend geduldige
opgave, namelijk het afhalen van de lagen bepleisteringen, die in de 17-18de eeuw
op de muurschilderingen werden aangebracht. Tot op heden zijn verschillende meer
dan levensgrote figuren vrijgemaakt en men weet dat het fresco van de zuidkant
beelden uit het leven van St.-Hubertus voorstelt. Volgens de eerste gegevens zouden
de fresco's uit het einde van de 13de, begin 14de eeuw dateren. Het zal echter nog veel
minutieus werk vragen om deze schilderingen volledig bloot te leggen en dan te
restaureren. Of op het noordermuurvlak ook belangrijke fresco-overblijfsels zullen
gevonden worden is een vraagteken, want bij de restauratie werd een deel van de
muur bijgewerkt en gecimenteerd. In deze muur werd eveneens een rechthoekige
deur geslagen die niet alleen niet past in de architectuur, maar daarenboven aan de
buitenzijde een vroegere opening op een ongelukkige manier doorsnijdt. We begrijpen
niet waarom de vroegere deuromlijsting niet voor de huidige deur kon dienen. Deze
kritiek tast in genendele het prachtige werk aan dat in St.-Huibrechts-Hern door
pastoor Lievens werd ondernomen. De restauratie en de nieuwbouw werden door
architect Deree op aanwijzingen van Prof. Lemaire uitgevoerd. Over het resultaat
hoort men niets dan lof.
Albert Dusart
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De Sint-Baafskathedraal te Gent: een eeuw restauratie
De restauratiegeschiedenis van de Sint-Baafskathedraal te Gent is merkwaardig, niet
omwille van belangrijke technische verwezenlijkingen, zoals dit b.v. het geval is in
de Sint-Niklaaskerk, maar veeleer omdat men in die geschiedenis de expressie vindt
van de geestesgesteldheid, waarin het probleem restauratie zich in ons land gedurende
meer dan honderd jaar heeft ontwikkeld; en vooral ook omdat hier ter plaatse, van
in het begin, het begrip conservatie op een pregnante wijze, als antithese is naar
voren gekomen.
Het kan nuttig zijn reeds onmiddellijk mede te delen dat wij, met de meeste
kunsthistorici, ‘conservatie’ steeds belangrijker achten dan ‘restauratie’. Maar het
spreekt vanzelf dat wij het verleden beschouwen in een geest van objektiviteit.
Overigens zou men, in bepaalde opzichten, bij het onderzoek van de
restauratiegeschiedenis van andere grote kerken in ons land, b.v. Sint-Goedele te
Brussel of Sint-Rombouts te Mechelen, gelijkaardige vaststellingen kunnen doen.
De Sint-Baafskathedraal is een van de best onderhouden kerken van het land.
Zulks gaat terug op aloude plaatselijke tradities. Citeren wij o.m. dat, volgens teksten
uit de XVIde eeuw, een aangestelde architekt belast was met een jaarlijkse visitatie
van het gebouw om eventuele beschadigingen door een vlug ingrijpen te herstellen.
In de Napoleontische wetgeving (decreet 30 dec. 1809, art. 41) vinden we overigens
de verplichting terug om bij het begin van lente en van herfst een dergelijk nazicht
te doen.
Het mecenaat van proosten en bisschoppen was trouwens niet louter gericht op
het schenken van kunstwerken. Een van de eerste daden van bisschop Triest, was
het doen vervangen van het houten gewelf in het hoogkoor door een stenen
overkluizing (1628), om het gebouw en de inboedel voor brand te vrijwaren.
Providentieel vooruitzicht vermits het dak in 1640 is afgebrand.
Onder de indruk van de enorme schade en de beperktheid van de financiële
middelen tot herstel, stichtte de bisschop zijn beroemde Fundatie, door dewelke, tot
het einde van het Oud Regime, de materiële zorg voor het gebouw en een royale
uitrusting mogelijk waren.
Overschouwt men dan de ‘restauratiewerken’ die gedurende de laatste eeuw werden
ontworpen en al of niet zijn uitgevoerd1, en vooral de kleurrijke discussies die
daaromtrent werden gevoerd, dan moet men vaststellen:
1e dat de aanleiding tot restauratie slechts in beperkte mate gelegen was in de
noodzakelijkheid tot herstelling van schade of slijtage;
e
dat de ontwerpers in overwegende mate gedreven werden door vooropgestelde
2
esthetische normen, o.m. ‘eenheid van stijl’, ‘oorspronkelijke staat’, ‘eenheid
van ruimte’, ‘patine van de steen’, e.d.m.
Voor het goed begrip moet men weten dat verschillende instanties
medezeggenschap hadden of initiatieven konden nemen: de kerkfabriek, het kapittel,
de bisschop, het provinciebestuur, de verschillende kommissies voor monumenten.
Uitingen van de opinies vinden we in bundels en publikaties, o.m. in de gidsen
van de kathedraal zelf (o.m. Notice, 1853; Kervyn, 1857; Goetghebuer, 1893); en
1

cfr. Inventaris van het Kunstpatrimonium, deel V, Sint-Baafskathedraal Gent, 1965.
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sedert 1893 vnl. in het Bulletin van de Maatschappij van Geschieden Oudheidkunde,
een van de merkwaardigste tijdsdokumenten die ik ken. Men kan nochtans teruggaan
tot 18192 om de eerste uiting van normatieve kritiek over het uitzicht van de kathedraal
op te vangen: P.F. de Goesin schreef zijn bewondering over de klassicistische
koorafsluiting en muurbekleding, beide van de Corintische orde; maar hij betreurde:
que cette architecture ne soit pas subordonnée à l'exécution gothique des grandes
masses. Dit is een merkwaardig vroege uiting van de neogotische gedachtenwereld
die toen vnl. uit Engeland was overgewaaid.
Hoe oordeelkundig klinkt echter zijn besluit: quoique ces décorations masquent
leur intérieur, on regretteroit de les voir démolir. Immers toen waren de renaissanceen barokafsluitingen van de kapellen der benedenkerk reeds weggebroken en
vervangen door de eenvoudige ijzeren afsluitingen die nog bestaan.
In dezelfde periode werd reeds het isoleren van het gebouw nagestreefd. Ce temple
n'ayant pas de parvis qui réponde à la grandeur de l'édifice, perd beaucoup de sa
majesté. Herhaaldelijk werden huizenblokken ten zuiden en ten westen van de
kathedraal weggebroken. Alleen ten noorden is de oude verhouding tussen kerk en
stadsbebouwing bewaard.
Na het midden van de XIXde eeuw begon men aan de eigenlijke restauratie. Niet
dat daartoe een dringende noodzaak bestond: de kerk was niet bouwvallig. Maar het
begrip restauratie was nu eenmaal aan de orde van de dag. Men begon met de
westgevel en de toren: men had de bedoeling de toren opnieuw van een spits te
voorzien, daar zij sinds het begin van de XVIIde eeuw vernield was; maar zij kwam
niet tot stand; maaswerk en balustraden en verweerde stenen werden vernieuwd; de
XVIIde eeuwse beelden uit het middenportaal (de Sint-Bavo dagtekende uit 1637)
werden naar de Sint-Baafsabdij overgebracht en naderhand door neogotische
vervangen; de twee zijportaaltjes met klassicistische omlijsting uit 1803 werden
weggewerkt en dichtgemetseld; het meest zuidelijke werd naderhand weer geopend
en van een neogotische omlijsting voorzien.

2

P.F. de Goesin, ‘Description historique et pittoresque de l'église cathédrale de Saint Bavon,
1819, vnl. p. 7, 23, 32).
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Interieur: naar het noordoosten.

Naarmate de werken ook in het interieur werden aangevat en van west naar oost
vorderden, geschiedde zulks vrij spoedig in een atmosfeer van meningsverschil. De
historische belangstelling, uiteraard beschouwend van aard, had aanleiding gegeven
tot het enthousiasme van de neogotiek en tot een intense artistieke aktiviteit; maar
weldra ook, onder de druk van zekere vooroordelen en in een geest van absolutisme,
tot destruktieve neigingen.
Het begon in 1867 met de volledige neogotische wederuitrusting van de
Sint-Machariuskapel, waarbij de renaissancemeubelen, o.m. het altaar dat in 1617
geschonken was door de Staten van Vlaanderen, werden opgeruimd. De vernieuwing
was het feit van een parochiale schenking; maar zij werd niet eenparig goedgekeurd.
Het daaropvolgend ontwerp tot polychromie van het koor, 1868, werd door het
kerkbestuur formeel geweigerd, gelet op de gevolgen die het gehuldigde principe
van de ‘eenheid van stijl’ tot gevolg had kunnen hebben. Er kon immers geen
overeenstemming bestaan tussen deze pseudomiddeleeuwse polychromie en de
barok-kunstwerken in het koor.
Reeds toen gaf men er zich rekenschap van dat, wanneer men deze neogotische
beschildering aanvaardde, de opruiming van het hele mobilier uit XVIde, XVIIde en
XVIIIde eeuw onvermijdelijk zou volgen: afsluitingen, koorgestoelte, doksaal,
grisailles, graftomben, altaren, ijzer- en bronswerken, enz.
Sint-Baafs was, en is gelukkig nog, een van de rijkst gestoffeerde kerken van de
wereld. Gebouw, sierarchitektuur, uitrusting, en kunstwerken zijn een organisch
gegroeid ensemble waartoe elke generatie iets heeft bijgedragen. Uitgevoerd in
duurzame, eerste klasse materialen getuigen zij voor het esthetisch ervaren van onze
kunstenaars uit de verschillende perioden.
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Wij weten hoeveel renaissance- en barok-kunstwerken in ons land en in Frankrijk
aan het idool van de ‘eenheid van stijl’ werden geofferd. En men huivert bij de
gedachte dat het gevaar voor verminking en verlies van dit weergaloos ensemble in
Sint-Baafs helemaal niet denkbeeldig is geweest: voorstellen tot opruiming werden
herhaaldelijk afgewezen en gelaakt met geijkte uitdrukkingen, zoals le vandalisme
qui prétend embellir.
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1 Interieur: naar het westen.

2 De gerestaureerde zuidkant.
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De noordkant van de Nood-Godskapel.

In 1873 kwam de uitrusting van de askapel met haar marmeren bekleding en de
twee van der Nootgraftomben in het gedrang. Immers, zij stemden niet overeen met
de stij! van de nieuw ontworpen glasramen. Gelukkig zag men ervan af de kapel te
onttakelen en bleven de glasramen toen onuitgevoerd.
Intussen was de mode van het polychromeren enigszins geluwd; zij werd opgevolgd
door die van het ontpleisteren met het doel de naakte materialen te laten zien.
Het interieur, dat oorspronkelijk licht bepleisterd was (wat de benedenkerk betreft
is zulks door eigentijdse dokumenten bevestigd) en op sommige plaatsen met
muurschilderingen versierd, werd circa 1886-1887 geheel ontpleisterd en van alle
bezetwerk ontdaan. Daar het verschil in materialen op sommige plaatsen storend
werkte (Doornikse kalksteen, zandsteen, baksteen) werden sommige disparate
gedeelten gekleurd. Bij deze ontpleistering ging een aantal muurschilderingen te
loor.
Het is dan vooral ten tijde van Mgr. Stillemans (1889-1916) dat de strijd tussen,
enerzijds, zekere architekten-restaurateurs, voorstanders van eenheid van stijl,
vermeende oorspronkelijke toestand en eenheid van ruimte, en anderzijds sommige
behoudsgezinde archeologen en historici met een bepaalde vinnigheid werd gestreden.
Zoals in elke menselijke strijd werden aan weerszijden winst- en verliesposten

Tekening van de weggebroken transeptportalen.
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De noordelijke kooromgang.

geboekt, en werden wederzijds al eens toegevingen gedaan.
Op behendige wijze werd de dadendrang van de restaurateurs en schenkers naar
de benedenkerk en de buitenmuren gericht. Heel wat privé inspanningen werden
gedirigeerd op de glasramen zodat Sint-Baafs een interessant overzicht biedt van een
eeuw glasschilderkunst (1867-1960); ofschoon men kan betreuren dat, op een kleine
uitzondering na, de fragmenten van de oude glasramen niet zijn bewaard. De
gebeeldhouwde kraagsteentjes en de boogfries van de benedenkerk werden vernieuwd.
Een nieuwe borstwering werd aan het triforium geplaatst.
Het transept werd ontdaan van de toevoegingen uit de XVIIIde eeuw: langs binnen
werd de klassicistische witzwart marmeren muurbekleding, die aansloot bij het
doksaal, weggenomen en langs buiten werden de twee sierlijke rococoportalen (±
1767) naar ontwerp van B. Guimard weggebroken.
Ten zuiden werd een neogotisch portaal geplaatst naar ontwerp van de provinciale
architekt P. van Kerkhove, dat overigens helemaal niet overeenstemt met de originele
vorm die bekend is door de Sanderusgravure.
De vier transepttorentjes waren tot dan klokvormig afgedekt, wat nagenoeg
overeenstemde met de originele toestand (1559). Deze niet onaardige houten
bekroningen werden evenals de kegelvormige westelijke hoektorentjes vervangen
door tien stenen spitsen met hogels, die zeker nooit zo eenvormig hebben bestaan.
Een curieus detail dient in dit verband aangestipt te worden. Wanneer ingenieur M.J.
Wolters in 1841-1845 het bisschoppelijk paleis, met intelligentie en bescheidenheid,
bij de kathedraal aanpaste, zo naar inplanting als naar vormelijke details, dan heeft
hij, in het perspektief van het transept, de hoektorentjes met hun klokvormige
bekroning in gereduceerde vorm op de hoeken van het bisdom herhaald; ironie van
het noodlot: ook die bekroningen zijn sinds enkele jaren weggebroken.
Circa 1900 was men begonnen aan de restauratie van de zijkapellen van het koor.
Vermoedelijk na de dakbrand van 1822 waren deze laatste op de meest ekonomische
wijze afgedekt: d.w.z. onder één enkel doorlopend lessenaarsdak, nadat men de
puntgevels had genivelleerd. De zuidkant van het koor werd nu op een tamelijk
grootscheepse, zij het ook niet altijd verantwoorde wijze gerestaureerd en verfraaid.

Vlaanderen. Jaargang 15

De sporen van de puntgevels waren aanwezig, zoals nu nog te zien is op de noordkant.
Zij werden opnieuw bijgewerkt maar daarenboven voorzien van hogels en
kruisbloemen, fialen en gebeeldhouwde waterspuwers. Hier werden ongetwijfeld de
bekende woorden uitgesproken: als het zo niet geweest is, dan had het zo moeten
zijn! Hieruit
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moge ook blijken hoe de architekt-restaurateur zich toen meestal door zijn
scheppingsdrang liet leiden.
Het XVIIIde eeuwse H. Grafkapelletje tegen de zuidflank van het koor werd
weggebroken (de Nood-Godskapel ten noorden bleef bestaan); de toegang tot de
krypte werd hersteld, evenwel niet nauwkeurig volgens de toen bewaarde getuigen.
Aan het XVIde eeuwse portaalgebouw tegen het transept werd een schuingeplaatst
voorportaaltje toegevoegd.
Aldus blijkt duidelijk hoe de zuidkant van koor en transept werd geënjoliveerd.
Niet de objektieve bewaring van het gebouw werd nagestreefd; autentieke
kunstwerken zoals rococo-portaal en H. Grafkapel vielen onder de slopershamer.
Intussen waren nieuwe discussies opgelaaid betreffende het behoud van
sierarchitektuur en meubilair in het koor.
Na het wegbreken van de transeptbekleding (1893), wat niet zonder protest was
gebeurd, zou aan de ‘Wandalen’ geen enkele toegeving meer gedaan worden en werd
het integraal behoud van het z.g. ‘renaissance’ mobilair verdedigd. Dienvolgens bleef
de betoverende kooruitrusting onaangeroerd. Na heel wat discussie bleven ook ter
plaatse bewaard: het Vigliusgraf ten zuiden en het orgel ten noorden, die men wilde
verwijderen om de boogopeningen tussen transept en koor geheel vrij te maken, dit
keer omwille van de ‘eenheid van ruimte’; eveneens de epitafen die in sommige
zijkapellen de onderkant van de vensters een weinig bedekten. Nogmaals in 1922 en
1951 werd dezelfde gedragslijn gevolgd wanneer de vensters in de Lam Godskapel
werden gerestaureerd en sommigen bezwaar opperden tegen de aanwezigheid van
de grafmonumenten: terecht waren anderen de mening toegedaan dat niets in de
schikking in de Lam Godskapel diende gewijzigd te worden.
Wat nu de XXste eeuw betreft: wellicht ingevolge de eerste wereldoorlog bleef de
verdere restauratie van de noordkant van transept en koor onuitgevoerd. De noodzaak
om ook de noordkant van het koor met kruisbloemen en fialen te restaureren bleek
immers niet zo dringend ‘voor het zicht’ vermits bijna niemand de kerk langs het
noorden gaat bekijken.
De veelbesproken koorafsluiting met doksaal kwam nogmaals in het gedrang in
1935 toen V. Vaerwyck een nieuw ontwerp maakte om althans de frontale delen van
het doksaal af te breken, opdat men bij het binnentreden langs het westportaal
‘ongehinderd’ tot het oosteind zou kunnen zien. Gelukkig bleef het onuitgevoerd.
De opeenvolging van ruimten en de verrassende verscheidenheid van haar
perspektieven is precies het eigen kenmerk van een historisch gegroeid gebouw.
Wat de zuidkant van het doksaal betreft: het zou volstaan om de twee hinderlijke
ingemaakte kasten in de twee westelijke bogen weg te nemen om aldus de originele
verhoudingen

De kathedraal circa 1641, volgens A. Sanderus.
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van de volumes en de dieptewerking van de nissen, met haar afwisseling van licht
en schaduw terug te verkrijgen.
Na de tweede wereldoorlog kwam een nieuw dynamisme tot uiting: grootscheepse
reinigingscampagnes en enkele restauraties gingen gepaard met sommige spijtige
opruimingen: aldus o.m. de gebeeldhouwde kraagstenen uit de achtkantige
bovengeleding van de toren, waar het origineel gewelf werd vervangen door beton;
het takelwiel uit het gebinte; de originele schouw van de kapittelzaal. Overigens
heeft men ook in Sint-Baafs een nieuwe tendens bijgetreden: nl. het restaureren van
de restauraties. Daar de in de XIXde eeuw gebruikte steensoort niet op dezelfde wijze
patineert als de originele zandsteen, en iets te grijs is uitgevallen, wordt deze thans
op veel plaatsen vervangen door een andere steensoort.
Wat de krypte betreft: lange tijd was zij alleen bekend aan enkele vertrouwde
bezoekers. Zij kwam vnl. in de belangstelling sinds 1936, toen men er de eerste
muurschilderingen ontdekte. Circa 1955 werd het initiatief genomen de krypte voor
bezoek, en tijdens de winter ook voor devotie, open te stellen. De problemen werden
hier opgelost door tegemoetkomingen aan het publiek: een nieuwe vloer, opdat men
over de uitgesleten tegels of grafstenen niet zou struikelen, en opdat hij door de
aangestelden gemakkelijk zou kunnen gereinigd worden; nieuwe glasraampjes in de
vensters, nieuwe verlichting, zelfs verwarming. Heel wat oude elementen, grafstenen,
altaarstenen, balustraden, gingen als ‘slopingsmateriaal’ verloren. Het ontpleisteren
werd
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De krypte.
De clichés, bij dit artikel afgedrukt, werden welwillend ter beschikking gesteld door het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Kunstpatrimonium.

gelukkig niet verder doorgevoerd en bleef beperkt tot de zuidkant.
Van uitzonderlijk belang was echter dat, ingevolge de vernieuwing van de vloer,
de mogelijkheid geboden was tot archeologisch onderzoek; wat dan ook merkwaardige
wetenschappelijke resultaten heeft opgeleverd.
Op dit ogenblik zijn twee nieuwe werkcampagnes aan de gang: de vernieuwing
van de schaliebedaking en de herstelling van sommige ramen; wat voor de goede
conservatie van het gebouw van essentieel belang is.
Wil men het probleem van de Monumentenzorg in België dienen, wil men ons
monumentaal en artistiek patrimonium aan de komende generaties overleveren, dan
moet, in alle evidentie, het accent meer en meer verlegd worden van restauratie naar
preventieve conservatie.
Dr. E. Dhanens
Inspektrice Kunstpatrimonium Oost-Vlaanderen Werkend Lid Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen
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liché Dienst voor Toerisme, Gent.

Hoezeer men, van kunsthistorisch standpunt uit, een autentieke ruïne kan verkiezen,
evenals een gemutileerd beeld, boven een getrouwe copie of een nauwkeurige
nabootsing, toch leidt de praktijk tot heel wat compromissen. Een typisch geval in
dit opzicht is ongetwijfeld het stadhuis te Oudenaarde.
De gevels van het stadhuis, dat in 1525-1526 werd opgericht nadat de bevolking,
in een feestroes, het oude schepenhuis had afgebroken, zijn grotendeels verweerd.
Dit is het drama van de te zachte zandsteen die vnl. in de Brabantse laatgotiek werd
gebruikt, omdat hij zo gemakkelijk kon bewerkt worden en zich derhalve best leende
tot een uiterst fijne decoratie; zulks in tegenstelling met de vroeggotische en zelfs
laatromaanse periode, wanneer men hardere en beter bestande steen verkoos.
De gevels werden in de jaren 1860-1870 reeds gedeeltelijk vernieuwd. Maar ook
die gerestaureerde delen geven geen voldoening meer.
Men kan zich bezwaarlijk indenken dat de huidige bewoners zouden optreden
zoals hun voorvaders van 440 jaar geleden, en het werk van de Brusselse bouwmeester
Hendrik van Pede tijdens de Adriaan Brouwerfeesten zouden afbreken om het te
doen vervangen door een schepping ‘die niet zou moeten onderdoen’ voor een werk
van Le Corbusier of van Niemeyer; ofschoon zoiets volstrekt logisch en spannend
zou zijn.
Het stadsbeeld is voor de bevolking en voor de toeristen niet meer denkbaar zonder
de fraai, als kant bewerkte gotische gevels van het stadhuis. Men zou het uitzicht
ervan op het marktplein niet kunnen prijsgeven.
Derhalve dringt zich een ver-strekkende restauratie op; daar is geen keus. Men
vernieuwt nagenoeg het gehele uitwendige van het bouwwerk naar het oude voorbeeld;
men copieert het nauwgezet om althans de gezamenlijke kompositie voor de toekomst
te bewaren; men maakt er een reproduktie van. Tenslotte staat men voor de materiële
realiteit: zo goed als nieuw; en aanvaardt men de illusie: zo goed als oud.

Het stadhuis van Oudenaarde
Het biezonderste probleem dat aan deze vernieuwing verbonden is, afgezien van de
subsidiëring, is dat van een bekwaam en gewetensvol vakmanschap: de keuze van
de steen, die zo dicht mogelijk de originele moet benaderen; het bekappen en het
beeldhouwen volgens de oude handwerkelijke methodes; het opmetselen en
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verankeren, alles ‘naar den eis van het werk’ zoals dat in middeleeuwse teksten zo
keurig is uitgedrukt.
Gelet op de kunde en nauwgezetheid waarmede de heer R. Warie, aangestelde
architekt, de restauratie voorbereidt, dirigeert en kontroleert, en het regelmatig advies
van de afgevaardigde van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen, heeft men alle waarborg dat het werk voortreffelijk zal zijn uitgevoerd.
Hopen wij dat het opdrachtgevend bestuur originele elementen, omwille van hun
dokumentaire waarde, in voldoende mate zal doen bewaren. De verfoeilijke praktijk
in België, waarbij zogenaamd slopingsmateriaal door de aannemers wordt
gerecupereerd, heeft overigens, gedurende meer dan honderd jaar, heel wat schade
aan onze monumenten berokkend.
Wanneer men echter het probleem op een ruimer plan plaatst, dan ziet men
ongetwijfeld deze voor onze tijd zo karakteristieke tegenstrijdigheid tussen waarheid
en schijn. Het begrip van de fysische autenticiteit is iets wat in de publieke opinie,
zelfs in bevoegde technische diensten, nauwelijks gerealiseerd wordt; bij kunsthistorici
daarentegen precies gesensibiliseerd is.
Fataliteit van de moderne tijd: terwijl men in naam van kultuur en toerisme de
meeste van onze geklasseerde monumenten in mindere of meerdere mate vernieuwt,
worden terzelfdertijd in al onze oude steden, en reeds in onze dorpen, autentieke
bouwkundige en urbanistische waarden afgebroken; zulks in naam van parkeerruimte,
snel verkeer, ekonomische expansie, sanering, moderne woningbouw e.d.m.
Nochtans zouden enerzijds heel wat noodlottige restauraties, die de integriteit van
het kunstwerk schaden, kunnen voorkomen worden door tijdig de nodige
stabiliseringen of verstevigingen aan te brengen en door preventief onderhoud, vnl.
van bedakingen en waterafvoer; ik denk in het biezonder aan talrijke dorpskerken
die tot heden van eigenlijke restauratie verschoond bleven; anderzijds zou de kern
van aloude nederzettingen, hun historisch gegroeide ruimtelijke ordening, evengoed
als oude gevels en gebouwen, dienen beschermd te worden.
Dr. E. Dhanens
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Nieuwbouw en restauratie in de Sint - Trudo - abdij te Male
(Sint-Kruis)
In principe lijkt het niet zo'n moeilijke opgave om een middeleeuwse burcht om te
bouwen tot een abdij. Zware muren, stoere burchttorens en brede wallen zijn volstrekt
geen storende elementen, integendeel. Een abdij kan zeer gastvrij zijn, de poorten
kunnen wijd open staan, toch is zij geen open stad; zij is primair naar binnen gekeerd,
zij heeft iets heiligs te beveiligen, zij is een burcht van God. In Male hadden we
bovendien het grote voordeel dat Graaf Filips van den Elzas († 1168) - zo niet de
eerste dan toch de grote bouwheer van Male - zijn burcht bouwde volgens een
plattegrond, die vanouds klassiek is voor een abdijbouw: vier vleugels rond een
vierkante binnenhof. Jammer genoeg was er niet zo heel veel van het huus van de
Grave overeind gebleven. Sinds de tijd dat de laatste graven met hun hofhouding
vertrokken waren tot het jaar dat Moeder Abdis met haar vrome dochteren de
huishouding te Male overnam, waren er vele eeuwen voorbijgegaan... en elk van
deze had er op zijn manier toe bijgedragen om het oude leeuwenest te onttakelen en
te vervormen.
Die burcht van graaf Filips moet én door zijn afmetingen (65 op 65 m) én door
zijn opbouw wel biezonder indrukwekkend geweest zijn: een zware stenen massa,
steil oprijzend uit de brede wallen, die met zijn acht vierkante hoek- en middentorens
de omliggende vlakte beheerste.
Het kasteel heeft gans de bewogen geschiedenis van het graafschap meegeleefd;
herhaaldelijk geplunderd en uitgebrand, werd het voorvaderlijk slot telkens met grote
zorg hersteld. Onder Lodewijk van Male, de laatste graaf uit het huis van Vlaanderen,
werd het door de Gentse strijders onder leiding van Filips Van Artevelde grondig
verwoest (1382), maar door zijn dochter Margaretha van Male, gehuwd met de
Bourgondiër Filips de Stoute, van 1390 tot 1397 weer herbouwd. In 1472 wordt het
door een grote brand geteisterd. Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië en graaf
van Vlaanderen, laat het met Bourgondische luister herstellen. De nog bestaande
meestentoren zou uit die tijd dateren. Tijdens de vele beroerten na de dood van Maria
van Bourgondië werd Male op het einde van de XVe eeuw nogmaals overrompeld
en geplunderd. Aan grote herstellingen werd toen niet meer gedacht. Het kasteel
werd toevertrouwd aan een kastelein. Bouwvallige torens werden tot enkele meters
boven het water afgebroken en de stenen als bouwmaterialen verkocht.
In 1558 verkoopt Koning Filips II van Spanje, graaf van Vlaanderen, het
bouwvallige kasteel aan ridder Juan Lopez Gallo, zijn raadgever en de beheerder
van zijn goederen in de Nederlanden. De heerlijkheid van Male wordt tot baronie
verheven. Uit die tijd dateert, voor zo ver wij weten, de eerste gedetailleerde
voorstelling van het kasteel. In zijn ‘Flandria Illustrata’ toont Sanderus ons het slot
zoals Lopez het hersteld had of dacht te herstellen. Wij zien er het vooraanzicht
(zuidvleugel) en de westzijde. De zuidvleugel is volledig: de grote middentoren met
aan weerszijden een vleugel van twee verdiepingen aansluitend bij de respectievelijke
hoektorens. Van de westvleugel bestaat alleen nog het gedeelte tussen de
zuidwestelijke hoektoren en de vroegere middentoren waarvan enkel nog de voet
bewaard is. Dit is ook het geval met de noordwestelijke hoektoren. De oostvleugel
zal waarschijnlijk hetzelfde beeld vertoond hebben; de noordvleugel zal toen reeds
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volledig verdwenen zijn. Het gehele complex zou toen reeds herleid zijn tot dit
hoefijzer: de volledige zuidvleugel en de aansluitende oost- en westvleugel tot aan
de respectievelijke middentorens.
Op een latere voorstelling (1786) is de westelijke helft van de zuidvleugel
verdwenen en de oostelijke helft telt nog slechts één verdieping. In de 19de eeuw
worden een tweede en derde verdieping opgebouwd. Eveneens uit de 19e of misschien
wel uit de 20e eeuw stamde een kleine ridderzaal van neo-gotische makelij, die op
de oude fundamenten westwaarts tegen de grote toren was aangebouwd en bij de
herstellingswerken weer werd afgebroken.
Van al die middeleeuwse weerbaarheid en Bourgondische pracht was er dus niet veel
overgebleven toen de abdijgemeenschap van St.-Trudo (kanunnikessen van de Orde
van het Heilig Graf) zich hier in 1954 kwam vestigen. Alleen de meestentoren en de
zware muren, die rondom tot een drietal meters boven het water uitstijgen, zijn nog
middeleeuws. Achttiende-eeuws zijn de benedenverdieping van de oostelijke helft
van de zuidvleugel (nu trapzaal, twee spreekkamers, eetzaal van de gasten) en de
zuidelijke helft van de oostvleugel. Sinds de oorlog stond alles onbewoond,
overgelaten aan weer en wind... De kleine vrouw die de toekomst van St.-Trudo-abdij
bepalen zou moet wel door een zeer sterke en bezielende visie en door een flinke
dosis euvele moed gedreven en gedragen geweest zijn om in de lijvige kroniek van
de eeuwenoude geschiedenis van de abdij het nieuwe hoofdstuk ‘Male’ te beginnen.
Maar... die kleine vrouw had ook geschreven:
‘Als vrouwen willen baat er niets;
zij dulden geen verzet;
en vrouwengrillen, zegt ons Diets,
die zijn nu eenmaal wet...’
(Moeder Maria Josefa)

Het stond van meetaf aan vast: er zou gebouwd worden op de oude fundamenten van
het middeleeuwse slot: de nieuwe abdijgebouwen zouden zoveel mogelijk het silhouet
en het volume van het voormalige slot benaderen. Dat was geen groot sacrificie of
verdacht archeologisme. Zoals wij reeds zegden: het bouwen rond een ruime open
pandhof is de oeroude bouwnorm voor een abdij. Om aan de nieuwe gebouwen ook
de stoere geslotenheid van de
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Links: De voorgevel, zoals hij was toen de zusters te Male aankwamen.

Rechts: De toestand in 1956. Foto Art d'Eglise, Brugge.

oude burcht te hergeven, werden de buitenmuren opgetrokken in oude moefen en zo
weinig mogelijk doorbroken: de vensteropeningen werden bij voorkeur aangebracht
langs de binnenhof.
De bouwkampanje verliep in meerdere fasen. Eerst werden de bestaande gebouwen
bewoonbaar gemaakt en de oostelijke vleugel verlengd. Deze bevat op de begane
grond de reguliere plaatsen en op de verdiepingen de cellen der zusters.
In 1955 werden de zuidvleugel met de westelijke hoektoren afgebouwd, met
beneden de ridderzaal en boven de gastenkamers. Tegelijkertijd werd op de fundering
van de vroegere westvleugel de abdijkerk gebouwd. Men is het niet ver gaan zoeken:
er werd een zeer verantwoord grondplan ontworpen: het altaar werd centraal geplaatst,
ervóór het schip voor de gelovigen, erachter het koor van de zusters. Deze centrale
altaarruimte werd breder en hoger uitgebouwd dan schip en koor en ook heller belicht.
Zo bekwam men een kruiskerkje, waarvan de dwarsbeuk feitelijk een brede open
toren is (opgetrokken op de oude fundamenten van de middentoren van de
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westvleugel). Onder de toren houdt een fel belichte massieve monoliet als naakte
offertafel de blik gevangen. Het vijftiende-eeuws triomfkruis van de abdij hangt
erboven, de kandelaars werden aangebracht op de koorafsluiting, het tabernakel rust
op een klein zijaltaar, dat opgesteld is in het priesterkoor aan de voet van het enorme
raam in de zijwand van de toren. Zo blijft de offersteen geheel vrij voor de offergaven
en niets verhindert de aanblik wanneer de priester, naar de gelovigen toegekeerd, in
heilige gemeenschap met hen, de eucharistie viert. Met de invoering van de
vernieuwde liturgie behoefde niets gewijzigd te worden, alleen werd er in het
priesterkoor, op een stenen zuiltje, een oude lezenaar geplaatst voor de dienst van
het Woord: een in eikenhout gesneden arend, (symbool van de waarheid) die een
slang (de leugen) in zijn klauwen wurgt.
Het moge terloops worden opgemerkt dat in het hoogaltaar relikwieën werden
bijgezet van twee martelaren die te Male geleefd hebben: Karel de Goede, graaf van
Vlaanderen, en Thomas Becket, aartsbisschop van Kantelberg, die tijdens zijn
ballingschap aan het hof van Filips van den Elzas vertoefde en er in 1166 de nieuwe
burchtkerk zou gewijd hebben.
Het schip van de kerk heeft aan de zijde van de pandhof drie grote ramen die de
gehele hoogte beslaan vanaf het gewelf tot aan de grond. Deze ramen zijn in purper
glas,
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De toestand in 1966. Foto Luc van Rafelghem, St.-Kruis.

waardoor deze ruimte bestendig in een zacht getemperd licht rust, zodat de
altaarruimte met haar sterke belichting blijft domineren. Geen enkel raam is
gebrandschilderd; de heiligenfiguren zijn enkel in lood uitgevoerde tekeningen van
Cyriel Maertens. De westelijke wand bleef volledig gesloten, hier werden de
kruiswegstaties door Roger Vandeweghe bescheiden in de verse bezetting gegrift.
De apsis is één glazen wand; hij draagt zestien kleurrijke blazoenen van vroegere
abdissen. Het koorgestoelte is van een verfijnde vormgeving, uiterst eenvoudig en
doelmatig. Dit kleine heiligdom doet groots aan, het ademt een sacrale
monumentaliteit, die we in de meeste moderne kerken zo node missen.
Sint-Trudo, Male... o de grootse droom:
een burcht van vroomheid wordt het oude slot,
een schrijn van schoonheid, met de heil'ge schroom
omgeven van gebed: een huis van God!
(Moeder Maria Jozefa)

In 1959 ging men weer aan het bouwen: de noordzijde van de pandhof werd afgesloten
door een kloosterpand dat de oostvleugel - het eigenlijke convent - met de kerk
verbindt. Dit pand werd laag en open gehouden, zodat de binnenhof niet ‘ingebouwd’
werd: door de brede open bogen vloeit het over in het daarachter gelegen park met
zijn pracht van machtige ceders en eeuwenoude eiken. Intussen was het stemmige
oude stadhuus van de voormalige heerlijkheid Male, gelegen op den houc van der
strate jeghens over den gracht van den casteele, eigendom geworden van de abdij.
Het was echter in de loop der jaren totaal vervallen. Het gemeentebestuur van
St.-Kruis werd bereid gevonden een handje toe te steken bij de restauratie, zodat ook
dit oude kleinood van de ondergang werd gered en het grootse abdijkomplex een
gedroomd poortgebouw bekwam.
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In 1964 werd de laatste (?) bouwfase ingezet die nu, juli '66, beëindigd werd. Het
ging om niets minder dan de restauratie van de oude zuidvleugel en van de
middeleeuwse meestentoren. Men begon met de oude vleugel. Zoals wij hoger zegden,
werd de 18de-eeuwse benedenverdieping in de vorige eeuw met twee verdiepingen
verhoogd. Men had toen echter té hoog gezien: die (lelijke) bovenbouw moest nu
beslist een paar meters verlaagd worden om weer in
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goede verhouding te komen met de meesten- en hoektoren. De dakbekroning van
deze laatste reikte zelfs niet tot aan de nok van de vleugel. De ruïneuze daken werden
afgenomen, de voor- en achtergevel een paar meters verlaagd, het veel te vlakke dak
van de hoektoren door een scherp-toelopend vervangen: de harmonie met de
meestentoren en het evenwicht met de westelijke zuidvleugel hersteld. Tegen de
voorgevels werd een halve steen gemetseld (oude bakstenen afkomstig van de afbraak
van de Smedenkapel te Brugge). De oude vensteropeningen werden kleiner gemaakt
en overal werd een nieuw type venster geplaatst. Ook de uitgebouwde altaarnis (1737)
van de zuidoosttoren werd in zijn oorspronkelijke vorm gerestaureerd. Na lange
voorstudie door architect A. Degeyter, werden eind '64 door de Kon. Kommissie
voor Monumenten en Landschappen, alsmede door de Minister van Opvoeding en
Kultuur de plannen voor de restauratie van de meestentoren goedgekeurd en werd
de toelating gegeven aan de Alg. Brugse Bouwonderneming om de werken uit te
voeren. Hier ging het nu om een echte restauratie: de toren moest

Links: De oostelijke gevel - toestand vóór de restauratie.

zo getrouw mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand hersteld worden. Fantasie was
hier uit den boze, ook alle persoonlijke voorkeur en smaak moest wijken voor de
objectieve gegevens. Dr. Luc Devliegher zou, in naam van de Kommissie, het werk
van nabij volgen. Alle sporen van vroegere bouwvormen die ev. bij de verbouwing
aan het licht zouden komen, moesten genoteerd worden om de plannen desgevallend
in die zin te wijzigen. Spectaculaire vondsten werden er niet gedaan: de toren bleek
vanaf de oorsprong een zeer eenvoudige bouw geweest te zijn, met zeer regelmatig
geplaatste vensters, alle van dezelfde breedte (65 cm.), alleen de hoogte van de
vensters verschilt op elke verdieping. De poort werd waarschijnlijk in de baroktijd
hoger uitgekapt, zodat alle sporen van de vroegere toestand verdwenen waren. De
beslissing was reeds gevallen dat men in dit geval moest afzien van de spitsboog,
die de architect getekend had en dat men de bestaande toestand moest behouden. Op
het laatste ogenblik vond men over een lengte van 30 cm de naad van de conterboog;
het doortrekken van die lijn leverde het zekare
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Rechts: De toestand in 1966.
Foto Luc van Ratelghem, St.-Kruis.
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Het ‘Stadhuus’ van Male, thans poortgebouw van de abdij. Links vóór en rechts na de restauratie.

bewijs dat er vroeger wel degelijk een spitsboog geweest was, precies dezelfde als
de achterkant van de toren er nog een heeft. De endelkuipen werden ontdaan van de
kleine torentjes die men er in de 19de eeuw had opgebouwd; men kon bewijzen dat
er vroeger nooit torentjes geweest waren. De kleine klokketoren boven de wenteltrap
werd in de 19e eeuw te veel verhoogd en nog wel in slechte steen, hij werd verlaagd
en met leien gedekt. De weergang boven de toren heeft men indertijd vernieuwd; er
waren geen sporen bewaard van de vroegere kantelen of schietgaten. Men zou er dan
nu ook geen plaatsen, het metselwerk werd eenvoudig met een platte witsteen
afgedekt. Het gebint was nog 15de-eeuws, alleen het schalieberd werd vernieuwd.
Waar men de torenruimten door binnenmuren had ingedeeld, werden deze nu weer
uitgebroken. ledere verdieping vormt één grote zaal. Het balkwerk van de zolderingen
was meestal nog in goede staat, overal werd een nieuwe elken vloer gelegd.
Het spreekt vanzelf dat men de materialen voor de restauratiewerken met zorg
heeft gekozen. Dat de kleur van de baksteen der hogere verdiepingen anders is dan
deze van het gelijkvloers en de eerste verdieping, is niet een fout van de restaurateur;
het moest zo zijn omdat het altijd zo geweest is: de muren werden destijds in twee
verschillende soorten steen opgetrokken en de Commissie van Monumenten eiste
dat deze toestand bewaard bleef.
De oorspronkelijke ophaalbrug maakte in 1807 plaats voor de huidige brug. Tijdens
de laatste oorlog had men de stenen balusters door een kaaimuur in beton vervangen;
deze werd nu afgebroken en een ijzeren balustrade kwam in de plaats.
Tegen de achterzijde van de toren had men in de 18de eeuw een barok gebouwtje
met portiek aangebouwd. In de 19de eeuw had men dat sierlijke bouwwerk ook met
twee verdiepingen verhoogd, zodat de toren langs het binnenhof niet meer tot zijn
recht kwam. Die opbouw werd weer afgebroken en de oude Franse kap teruggeplaatst,
de dichtgemetselde vensters van de vrijgekomen torenmuur werden weer opengewerkt.
Het resultaat van al dit wikken en wegen, zoeken en tasten is dan wel de schoonste
beloning voor al die noeste vlijt en schone samenwerking: het herrezen Male is het
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oude torenland van Brugge en Damme waardig, het ligt er weelderig en stoer, in het
hart van Vlaanderen.
Om in de geest van de tijd te blijven had ik nu gaarne nog een bladzijde geschreven
over de fouten die begaan werden, over de dingen die we nu stellig anders en beter
zouden doen. Dat wordt me niet gegund. Ik troost mij met de beangstigende gedachte
dat anderen het gaarne in mijn plaats zullen doen... En voor de toekomst zou ik aan
dat ‘Malse’ lied nog een strofe willen toevoegen: de heropbouw van de
noordwestelijke hoektoren en het doortrekken van het dak van het koor tot tegen die
toren...
Dom Filips De Cloedt, O.S.B.
Rektor v.d. St. Trudo-abdij, Male, St.-Kruis.
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Bij de herinrichting van de kerk te Meetkerke
Toen Alfred Vandepitte in 1957 pastoor werd van de O.-L.-Vrouweparochie te
Meetkerke - een polderdorp met 530 inwoners op 6 km. van Brugge - trof hij er een
uitgeleefde pastorie en kerk aan: dode ratten in de laden der lijnwaadkasten in de
sacristie waren daarvan het akelig symbool.
Suaviter sed fortiter heeft de nieuwe herder de algemene schoonmaak aangepakt.
Gelukkig dit keer dat de administratieve loomheid de uitvoering der werken een paar
jaren deed verdagen. Aldus kon alles gebeuren, toen het Concilie de liturgische
genadetijd had doen aanbreken. Pastoor Vandepitte had vooraf raad ingewonnen bij
enkele archeologen en leden van de diocesane commissie der kerken. Daartoe was
hij in zekere mate genoodzaakt, omdat de kruisbeuk uit de 13de eeuw en de
achthoekige toren van 1520 geklasseerd zijn.
Het barokke kerkmeubilair stelde het eerste probleem: de zitbanken van het
St.-Sebastiaansgild uit 1676, het koorgestoelte en de zitbanken van de kerkmeesters
hadden hun beste dagen gekend. Daar was slechts één oplossing mogelijk: de
betrekkelijk gaaf bewaarde kroonfries van de St.-Sebastiaanszitbank werd als aflijsting
van een nieuwe houten muurbekleding in het koor aangebracht. Daar was reeds het
onbeduidende kerselaren koorgestoelte uit het begin der 19de eeuw afgebroken. Dit
vergrootte aanzienlijk de beschikbare plaats in het al niet te ruime koor van dit
landelijk kerkje. Ook het gestoelte der kerkmeesters onderging hetzelfde lot.
Toen men de rheumatiekerige muurbepleistering wegkapte, scheen het ogenblik
gunstig om muren en pijlers hun zuivere lijn terug te geven door het verwijderen van
wansmakelijke sokkels en het bijhorend ijzerwerk waar men vroeger gildevanen en
lantaarnen had aangebracht. De onbeduidende kalken neogothische heiligenbeelden,
negen in getal, werden naar de klokkenzolder verwezen. Vanzelfsprekend werd het
mooie laatgothische beeld van O.L. Vrouw van Meetkerke behouden op het
O.-L.-Vrouwealtaar, zoals ook het mooie geklede beeld van St.-Antoniuseremijt,
gesneden in 1847 door een zekere Rousseau, op het rechter zijaltaar bleef.
De neo-gothische kerselaren communiebank werd verwijderd, het koor kreeg een
mooie marmeren bevloering en voor het schilderen van de kerk waren de richtlijnen
van wijlen Z.E.H. Michiel English, die in de papieren van pastoor Verté ongebruikt
achtergebleven waren, een veilige gids.
Ook de toren kreeg een flinke restauratiebeurt. Pastoor Derycke had in 1869 zware
ijzeren staven in de torenkuip laten aanbrengen om verdere scheuringen van het
metselwerk te voorkomen. Het gevolg was natuurlijk dat het met de tijd alleen nog
erger werd. Dit roestig ijzerwerk werd weggenomen, een betonplaat aangebracht, en
de ganse toren netjes gevoegd. Aan de zuidelijke zijmuur werd de aangebouwde
rotsconstructie en Kalvarie verwijderd omdat het een doorsijpelingsplaats was
geworden der neerslaande regens.
Het meubilair van de kerk werd grotendeels vernieuwd o.m. de stoelen voor de
gelovigen en het altaar, dat volgens de richtlijnen der vernieuwde miscelebratie versus
populum als een gewone tafel aan de rand van het priesterkoor werd geplaatst, zo
dicht mogelijk bij de gelovigen maar toch nog binnen het priesterkoor. Het oude
barokke hoogaltaar onderging geen wijzigingen: het werd behouden tegen de muur
van de absis en zou voortaan nog slechts dienst doen als tabernakelaltaar.
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Er werd eigenlijk geen bevredigende oplossing gevonden voor de plaatsing van
de presiderende zetel van de priester, tenminste indien wij de instructies mogen
geloven, die Kanunnik Van der Donck onlangs neerschreef in ‘Tijdschrift voor
liturgie’. Deze presidentiële zetel werd geplaatst op de bovenste trede van het oude
hoofdaltaar. Onzes inziens is het niet wenselijk dat de celebrant in kleine landelijke
kerken zijn publiek de gebeden uit de mond zou zitten kijken. Men moet toch in
zekere mate rekening houden met de mentaliteit van de groep gelovigen. Welnu,
buitenmensen zijn door de aard van hun werk en door het geïsoleerd wonen midden
de velden, ook in hun dagelijks leven minder in groepen ingeschakeld. Zij zijn daarbij
meer traditioneel en realistischer dan stadsmensen en zij zullen in belangrijke zaken
niet zo vlug de huik naar de wind hangen, vooral dan wanneer die wind komt uit
veranderlijke richting.
Ook voor de lezenaar werd geen bevredigende oplossing gevonden. Beter ware
geweest de kuip van de mooie predikstoel tot amboon om te bouwen binnen het
priesterkoor, langs de vroegere Evangeliekant.
Alles bijeen kan de herinrichting van het kerkinterieur en de restauratie van het
gebouw der O.-L.-Vrouwekerk te Meetkerke als geslaagd beschouwd worden, dit
natuurlijk voor zover gebouwen, die eigenlijk niet in functie van de vernieuwde
liturgie werden opgetrokken, aan te passen zijn.
Jozef Geldhof
pastoor te Meetkerke
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De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Meetkerke.
Foto H. Vanhaelewyn, Brugge.
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Beschouwingen in verband met enkele recente restauraties in Brabant
De monumentenzorg heeft tijdens de laatste decennia een belangrijke evolutie
ondergaan. Zowel de gedachten als de technieken zijn algeheel niet meer vandaag
wat ze gisteren waren. Meer dan ooit wordt heden de oorspronkelijkheidswaarde van
het monument beklemtoond. Wat men zoekt in een gebouw is niet alleen de historische
waarheid van vormen en structuren maar ook de originaliteit van de substantie.
Door het opgeven van de neostijlen is men in de architektuur van het verleden niet
meer het voorbeeld gaan zoeken maar wel de levende getuigenis. Men bekijkt de
romaanse dorpskerk of de gotische kathedraal niet meer met de idealiserende ogen
en de soms naïeve voldaanheid van Pugin, Reichensperger of de Béthune. Men gaat
ze ook alleen niet meer tegemoet met de strakke en droge theoretische redenering
van Viollet-le-Duc. Het is de volledige getuigenis met zijn positieve en negatieve
ervaringen, met zijn veelzijdigheid, met zijn diep-menselijkheid die ons thans boeit.
Wij wensen van de monumenten niet alleen iets te vernemen over de architectuur
van vroeger, maar ook en evenzeer over de geest en de sensibiliteit die ze hebben
ingeboezemd. Voor ons tekent zich achter de monumenten de mens af die ze heeft
opgevat en verwezenlijkt: de architect, de steenhouwer, de metselaar, de timmerman.
Alleen oorspronkelijke gebouwen kunnen zulk een volledige getuigenis afleggen.
Na een diepgaande restauratie blijft er vaak van het oude gebouw slechts een levenloos
spiegelbeeld en soms een schandalige karikatuur over. Ook is de leuze van Boito
nooit aktueler geweest dan nu: ‘e melio conservare che restaurare’. De vooruitgang
van de bouw-, natuur- en scheikunde heeft de kennis van de oorzaken van alteratie
en vernieling zeer bevorderd, men kan thans meerdere van deze beter voorkomen en
bevechten. Wat vóór dertig jaar onmogelijk in stand te houden bleek, kan heden vaak
gestabiliseerd worden. Indien we ons nog onmachtig voelen tegenover zekere
fundamentele kwalen, zoals steensulfatatie, dan zijn we van dag tot dag beter
bewapend ondermeer tegen de circulatie van vocht in de muren, oorzaak van zovele
moeilijkheden.
De geleidelijke rijpwording van de hedendaagse architectuur heeft tevens het
verband tussen nieuw en oud op een vernieuwd plan verheven. Zoals in vroegere
eeuwen kan men het thans aandurven een oud gebouw of een oud stadslandschap te
verrijken met nieuwbouw die geen harmonische banden meer zoekt met het historische
kader in mimetische vormen en materialen doch in een gezonde probleemstelling en
een eerlijke en sensibele oplossing ervan met structuren, vormen en materialen van
heden. Het zoeken naar een waardevolle synthese tussen de erfenis van het verleden
en de bijdrage van onze tijd is ongetwijfeld één van de meest boeiende doeleinden
van de monumentenzorg. Men keert aldus terug tot een vrijheid die deze was van de
architect vóór de 19de eeuw; doch met één essentieel verschil: het bewustzijn van de
onvervangbare kultuurwaarde van het monument. De bewaring en de werkelijke
valorisatie van het oude gebouw is dan ook het eerste punt van het bouwprogramma
dat de architect wordt opgelegd. Monumenten worden niet meer noodzakelijk
beschouwd als ‘een kroniek van steen’ waarvan het opstel wordt afgesloten bij de
ontdekking van zijn waarde als dokument voor de geschiedenis. Nieuwe bladzijden
die hun integratie in het verdere verloop van het mensenleven verhalen kunnen er
soms aan toegevoegd worden.
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Deze nieuwe aspecten van de monumentenzorg zijn beklemtoond in een belangrijk
internationaal document: de Charter van de Monumentenzorg, te Venetië in mei 1964
door de meest vooraanstaande specialisten van meer dan 70 landen goedgekeurd.
In enkele recente restauraties van Brabantse monumenten werd gepoogd
voorafgaande opvattingen toe te passen. De romaanse dorpskerk van Orp-le-Grand,
gelegen tussen Geldenaken en Hanuit, brandde tijdens de inval van mei 1940 uit.
Blijkbaar was dit de derde verwoesting van het omstreeks 1100 gebouwde bedehuis.
Een brand in de late 14de eeuw vergde een gedeeltelijke wederopbouw van het nooit
voltooide westerfront en beschadigde het steenparement van het kerkinterieur. Op
21 maart 1674 kraaide de rode haan opnieuw. De schade was toen zeer groot: de
westertoren stortte in, de muren van het hoogkoor en van het transept waren zo
bouwvallig dat ze moesten afgebroken worden, de gewelven van de krocht vielen
in. De kerk bleef meer dan twaalf jaar in puin en de in 1686 aangevatte herstellingen
van het grofwerk duurden tot in 1699. Tijdens de volgende vijftig jaar werd de
binnenversiering en de vernieuwing van het mobilair voltooid. In mei 1940 werd de
kerk opnieuw in de toestand van maart 1674 gebracht; het door brandbommen
ontstoken vuur liet alleen de muren overeind. Zeven jaar bleef de kerk in puin alvorens
ze van een dak voorzien werd! De werkelijke restauratie ving pas aan in 1958. De
werken begrepen hoofdzakelijk het herstellen van de driemaal door brand geteisterde
pijlers en muren, het bouwen van een zoldering en de restauratie van de sinds 1674
opgevulde krocht. Ongetwijfeld was de meest delikate operatie de herstelling van
de paramentstenen. De kerk is voor een belangrijk deel opgebouwd in regelmatig
steenverband van normale en harde kiezelachtige mergelsteen uit het Landeniaan.
Blijkbaar werd deze steen ten tijde van de opbouw ter plaatse gegraven. Ook werd
een nieuwe groeve geopend die de steen leverde voor de restauratie. Alle nieuwe
stenen werden vervaardigd naar formaat, steensnede en bekapping van de
oorspronkelijke materialen, zodat de speling van het parement zo weinig mogelijk
gestoord wordt door de nabijheid van oude en nieuwe stenen.
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Wezemaal, Sint-Martinuskerk: buitenzicht na de restauratie (1961-1963).
Arch. C. Denef, Adviseur Prof. R. Lemaire Foto Hoste, Leuven.

De kleurwisseling laat echter toe de oorspronkelijke partijen gemakkelijk te
herkennen: al de oude stenen zijn door het vuur definitief licht roze verkleurd terwijl
de nieuwe de normaal geel-grijze tint hebben van het natuurlijk gesteente. De
hoofdbekommernis is geweest de noodzakelijke vernieuwing uit te voeren zonder
de esthetische eenheid en de daartoe onontbeerlijke speling van bekapping en
steensnede te verstoren.
De herstelling van de sinds de XVIIde eeuw ingestorte krocht stelde een netelig
doctrinaal probleem. De buitenmuren en de pijlers stonden overeind na het verwijderen
van het puin der gewelven. Zou men deze laatste herbouwen en dus voor een
archeologische restauratie opteren? Of was het meer aangewezen de vrijgemaakte
overblijfselen onder een betonplaat te bewaren als een klaarsprekend archeologisch
dokument? Het bouwen van een moderne sakrale ruimte waarin de romaanse
overblijfselen eerbiedig zouden geïntegreerd worden was een derde mogelijkheid.
Indien de eerste oplossing werd verkozen dan was dit hoofdzakelijk voor twee
redenen: de parochiale nood te beschikken over een weekkapel en het feit dat niet
alleen een paar gewelfschelpen ten dele aan de verwoesting ontsnapt waren maar
ook dat andere delen, neergestort op de bodem, opnieuw in de heropgebouwde
gewelven op hun oorspronkelijke plaats konden geïntegreerd worden. Niets is dus
conjecturaal in de heropbouw van deze krocht die met haar uitzonderlijke
verhoudingen, haar spaarzaam licht, haar monumentale kruispijlers en haar soepele
gewelven een prachtig en indrukwekkend voorbeeld vormt van romaanse architektuur.
Een groef in de muurbezetting laat toe oude en nieuwe delen van mekaar te
onderscheiden.
Het is niet zonder interesse de herstelling van de krocht van Orp-le-Grand te
vergelijken met deze van de crypte van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Tijdens de
restauratie van de in de oorlog verwoeste grote XVde eeuwse collegiale kerk werd
onder het koor een buitengewone romaanse krocht ontdekt. Opgebouwd naar het
voorbeeld van de Akense Paltskapel vertoont zij een centraal plan met achthoekige
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kern afgebakend door polygonale pijlers. Op de oostzijde van de circulaire rondgang
geven drie absidiolen uit waarvan twee tot fundering van gotische
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pijlers zijn verbouwd. De twee westertoegangen hebben hetzelfde lot ondergaan. In
het centrum van de crypte getuigt een zware basis dat de hoofdruimte oorspronkelijk
met een paddestoelgewelf overkluisd was. Boven deze krocht verhief zich een
monumentale centraal-ruimte waarvan de afbraak in de bouwrekeningen vermeld
wordt. Het gewrocht leunde aan tegen de koorwand van een XIde-eeuwse romaanse
pijlerkerk. Na volledige uitgraving bleek dat de buitenmuren bewaard werden tot
aan de aanzet der gewelven. Hetzelfde geldt voor een paar pijlers terwijl de andere
op onregelmatige hoogten afgebroken werden.
De mogelijkheden gesteld door de restauratie van de crypte te Orp-le-Grand konden
hier tot twee herleid worden: de archeologische restauratie was uitgesloten. Niet
alleen werd geen enkel gaaf stuk van de overwelving bewaard of teruggevonden,
maar bovendien ontbrak de noodzakelijke hoogte. De top van de overkluizing lag
meer dan een meter hoger dan de huidige koorvloer. Eerst werd gedacht aan een
eenvoudige bewaring van het dokument in een kelderruimte toegankelijk door een
val in de vloer; doch de grote Sint-Pieterskerk ontbrak het aan een gemakkelijk te
verwarmen en meer intieme ruimte voor dagelijks gebruik. Bovendien was de centrale
vorm uitzonderlijk aangepast aan de noden en de geest van de hedendaagse liturgie.
De verbouwing van de krocht tot weekkapel werd dus weerhouden. Een oplossing
moest dan ook gezocht worden in het kader van een architekturale compositie waarbij
de nauw omschreven componenten waren: de bewaring en de valorisatie van het
uitzonderlijk archeologisch dokument en de beantwoording aan de eisen van de
liturgische pastorale. Een nieuwe ruimte kwam aldus tot stand, die in het geheel niet
trachtte de oorspronkelijke vormgeving na te bootsen. Op een tot op gelijke hoogte
opgetrokken pijlers, waarvan men de oorspronkelijke en nieuwe delen kan
onderscheiden, rust, bij bemiddeling van zeshoekige pijlertjes, een vlakke betonplaat
die de koorvloer draagt. De afdruk van de bekisting op de betonplaat geeft haar een
speling die haar aanvaarding door het ruw materiaal der muren bevordert. Ontbrekende
muurpartijen, bijzonder in de centrale absidiool, werden in beton bijgewerkt met
toeslag van ijzerzandsteen, het materiaal van de romaanse muren. Op het voetstuk
van de centrale zuil rust nu het nieuwe altaar terwijl eenvoudige banken radiaal tussen
de pijlers opgesteld zijn.
Zoals voor de krocht van de Sint-Pieterskerk werd bij de verbouwing van de
Sint-Lambertuskapel te Heverlee een poging gedaan om oude en nieuwe architectuur
in een verantwoorde synthese te verwerken. Sinds meer dan een kwart eeuw lag in
het Arenbergdomein de ruïne van een belangwekkende romaanse kerk; deze werd
omstreeks het jaar 1000 gebouwd in de typische traditionele vormen van de
Maaslandse bouwtrant. Sinds het midden van de XVIIIde eeuw werd ze verlaten ten
voordele van een nieuw, meer centraal gelegen bedehuis. Omstreeks 1935 bleven
slechts de toren en een viertal bogen van de hoofdbeuk over, verbouwd tot een
armzalige woning. De romaanse resten werden kort voor de laatste wereldoorlog
vrijgelegd. De toren kreeg een nieuwe spil die er de bewaring van verzekerde; de
bogen vormden een romantische ruïne in de schaduw van machtige rode beuken.
Spijtig genoeg waren de getroffen bewaringsmaatregelen ontoereikend. Voor een
vijftal jaren dreigden drie der acht bogen in te storten; bovendien waren de pijlers
eveneens in bedenkelijke toestand. Diepgaande en dringende conservatiewerken
drongen zich op. De nood aan een waardig bedehuis voor het Universitair Centrum
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van Heverlee was de aanleiding tot het herstellen van het gebouw in zijn
oorspronkelijke functie. Er was natuurlijk geen sprake van een archeologische
reconstitutie, al kon deze twijfelloos worden afgeleid uit de resten van het monument
en het overvloedig iconografisch materiaal dat men er over bezit. Men streefde in
tegendeel de bewaring en de valorisatie na van de romaanse overblijfselen in het
kader van een bescheiden architecturale compositie die tevens de tijdens de eeuwen
gegroeide band met het zeer mooie natuurkader zou eerbiedigen. Aldus ontstond een
hedendaagse kapelruimte afgedekt met een lichte betonnen schaal door een lichtstrip
van de bogen gescheiden. Grote glaswanden sluiten de arcaden af maar behouden
integraal het zicht op de bomen en het struikgewas welke de speelse en naar de
seizoenen variërende afscherming van de sakrale ruimte verzekeren.
De restauratie van de Sint-Martinuskerk te Tourinnes-la-Grosse had hoofdzakelijk
tot doel een der zeer schaarse voorromaanse kerken van ons land in haar
oorspronkelijk karakter en monumentaliteit te herstellen. In de beuk getuigen de
verhoudingen van plattegrond en opstand van een vitruviaanse traditie die verwijst
naar karolingische opvattingen. In de XIIIde eeuw werd o.m. het voormalig vlak
afgesloten koor door een absis vervangen en kreeg de kerk, in het westen, een nooit
voltooide zware torenromp. Op het einde van de XVIIIde eeuw onderging het bedehuis
een verbouwing die haar volumespel zwaar trof, namelijk het bouwen van een
reusachtig dak hetwelk de voormalige basilikale opstand vernietigde. Nog erger voor
het uitzicht van het gebouw was echter de verwijdering van de binnenbepleistering
der muren, een vijftigtal jaar geleden.
De restauratie der daken, genoodzaakt door de reparatie van oorlogsschade, liet
toe het originele basilikaal profiel vrij te maken. De dichtgemetselde goed bewaarde
bovenvensters werden opengemaakt en voorzien van eikehouten ramen naar origineel
model. De monumentaliteit van een uitzonderlijk geslaagd volumespel kon aldus
worden hersteld: de gave verhoudingen van wester- en oostertorens,
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Wezemaal, Sint-Martinuskerk.
1 Toestand vóór de restauratie.

2 Het koor na de restauratie (1961-1963).
Arch. C. Denef, Adv. Prof. R. Lemaire. Foto Hoste, Leuven.

3 De beuk na de restauratie. Foto Hoste, Leuven.
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Heverlee, Sint-Lambertuskapel: zicht vóór de restauratie;

Buitenzicht na de verbouwing (1963). Arch, (†) A. Van Naelten, adv. Prof. R. Lemaire. Foto Hoste,
Leuven.
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Heverlee, Sint-Lambertuskapel:
links: binnenzicht na de verbouwing;

vroeger verpletterd door het overweldigend dak van de beuk, komen opnieuw
harmonisch tot hun recht. Het afkappen van de bepleistering had het kerkinterieur
tot een haast vormeloze steenhoop herleid. Zowel de lijnen als de proporties van de
oorspronkelijke eenvoudige maar machtige compositie gingen teloor. Bovendien
hadden de pijlers geleden door het afknotten van hun hoeken, blijkbaar ter gelegenheid
van de XVIIIde eeuwse verbouwing. Schaarse resten van de oorspronkelijke
muurbezetting werden ontdekt en gaven de nodige richtlijnen voor de samenstelling
en het uitzicht van de te hermaken bepleistering. Ook de buitenmuren van de
hoofdbeuk waren bepleisterd. Beschermd door het grote dak der XVIIIde eeuw was
een groot gedeelte van de oorspronkelijke specie bewaard gebleven. Men kon er de
losstaande delen van fixeren terwijl de ontbrekende partijen werden bijgewerkt. De
middenbeuk kreeg een nieuwe houten zoldering op zware balken waarvan de sekties
en het ritme getrouw beantwoorden aan sporen in de top der muren teruggevonden.
Op een paar XVIIde eeuwse biechtstoelen, een neobarokke preekstoel, met een paar
XVIIde eeuwse panelen en een mooie rococo smeedijzeren communiebank na, bezat
de Sint-Martinuskerk geen waardevol mobilair. Er bestond dan ook de noodzaak een
nieuwe koorinrichting te voorzien, opgevat volgens de recente ontwikkeling der
liturgie.
Overgrote rijkdom is vaak voor historische monumenten noodlottig geweest. Zo
was het ook tijdens de laatste decennia van de XIXde eeuw voor de Sint-Martinuskerk
te Wezemaal, sinds de middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord ter ere van
Sint-Job.
De huidige kerk werd in de loop der XIIIde eeuw begonnen
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rechts: de natuur als omheining van de sacrale ruimte - O.L. Vrouwebeeld van Jean Williame. Foto's
Hoste, Leuven.

en voltrokken tijdens de XIVde en XVde eeuw; ze onderging verbouwingen in de
XVIde en XVIIIde eeuw. Aan de buitenzijde vertoont ze een totaal gotisch uitzicht,
binnen daarentegen is het een hybridisch geheel geworden waarin afwisselend gotische
en klassicistische elementen voorkomen. Talrijke en waardevolle getuigenissen van
hogere welstand, o.a. de zeer mooie altaren, de biechtstoelen, de koorafsluitingen,
beelden en schilderijen hebben werkelijk bijgedragen tot de verrijking van de kerk.
Zowel de late middeleeuwen als de barok en het klassicisme hebben sporen nagelaten
op het mobiliair van het gebouw. Circa 1880 werd deze inboedel nog aangevuld met
neobarok meubels waarvan de verhoudingen en de vervaardiging ver beneden het
peil van het vroeger mobilair stonden. Het bedehuis ontving grote koorbanken die
het prachtige marmeren altaar verpletterden, doch het hoofdelement was een
reusachtige preekstoel met als enig waardevol element een mooi ruiterbeeld van
Sint-Martinus door Geefs. Dit nieuwe mobilair overrompelde zowel de ruimte als
de mooie oude meubels. De restauratie had dan ook tot doel, naast grote
onderhoudswerken, de harmonie van het kerkinterieur te herstellen en het mooie
mobilair uit vroegere eeuwen in het architecturaal kader op evenwichtige wijze te
integreren. De XIXde eeuwse predikstoel, de lambrisering en de koorbanken werden
dan ook uit de kerk verwijderd terwijl de oudere meubels, de beelden en schilderijen,
na de restauratie, een waardevolle plaats in het gebouw kregen.
Dr. Raymond M. Lemaire
Professor aan de Universiteit te Leuven Lid van de Koninklijke Kommissie voor
Monumenten en Landschappen.
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Belangrijke restauraties in Antwerpen
Dekenale Kerk van O.L. Vrouw over de Dijle te Mechelen.
Deze kerk, opgericht in een periode, gaande van de XVe tot de XVIIe eeuw, en met
een werkgang verlopend van west (toren) naar oost (apsis), bevindt zich op de plaats
waar, volgens de overlevering, weleer het oudste bedehuis van de streek gestaan
heeft. Juiste en betrouwbare gegevens betreffende de geschiedenis van de oudste tijd
ontbreken.
De kerk is zwaar geteisterd geweest tijdens een geallieerd luchtbombardement in
het voorjaar 1944. Alleen de daken van het kerkschip met transepten zijn hersteld in
de eerste na-oorlogse periode. De algehele restauratie is aan gang sedert ca. vier
jaren, met een opeenvolging van werken, onderverdeeld in meerdere schijven. Deze
werken zijn in hoofdzaak drieërlei van aard: herstel van vernieling door oorlogsfeiten,
herstel van verval, herstel van een toestand van architectonische zuiverheid door
opruiming en sanering.
Wij mogen ons gelukkig achten onder sommige opzichten door omstandigheden
gediend te zijn. Zo waren wij in de gelegenheid gesteld nieuwe tochtportalen volgens
een actuele formule te verwezenlijken, t.w. in spiegelglas en metaal.
Een bijzonder storend element in het ruimtelijk voorkomen van het interieur was
de tot dusver bestaande tribune, in 1828 opgetrokken aan het westelijk einde van het
middenschip. Het was een logge massa, opgevat in de zielloze neo-classisistische
vormgeving, eigen aan de eerste helft der XIXe eeuw, zonder de verfijning, die de
Renaissance bezit, en met verhoudingen, die alle evenwicht uitsluiten. Moest hier
belang gehecht worden aan de aanbrengst der geschiedenis? Een aarzeling was
uitgesloten, wijl de oorspronkelijke gothische architectuur, onder de aanbouw
behouden gebleven, slechts wachtte op vrijmaking. De tribune, trouwens nooit als
doksaal in gebruik genomen, zou hiervoor thans minder dan ooit in aanmerking
komen. De bijgaande illustratie vertoont de bereikte uitslag in vergelijking met de
vroegere toestand. Van de figuren der kalvariegroep, die zich op de borstwering van
de tribune bevond, is gebruik gemaakt tot aankleding van het bovendeel van de
westergevel.
Een verdere belangrijke sanering bestond in de opruiming van de twee zijaltaren,
opgericht tegen de twee grote vieringpijlers, die de aanzet van het priesterkoor en
van het deambulatorium flankeren. Het ene, aan de noordzijde, omvatte de twaalf
meter hoge tabernakeltoren, in beeldhouwwerk van wit steen, en het andere, aan de
zuidzijde, omvatte een retabel in gebeeldhouwd eikehout, in zeven gepolychromeerde
taferelen de zeven smarten van de H. Maagd voorstellend. Beide, in neo-gothische
trant opgericht binnen het geheugenbereik van de oudere parochianen, waren
ternauwernood een halve eeuw oud. Naar mijn innerlijke overtuiging zou een
opruiming zonder meer hier niet te verwerpen geweest zijn. Tegemoetkomend aan
sentimentele motieven en omwille van overwegingen met documentaire strekking,
heb ik mij van meet af aan voorstander verklaard van een behoud, mits verplaatsing.
Met de over het geheel opvallende eigenschappen van de neo-gothische stroming,
stroefheid en schoolse zielloosheid, is er een stoffelijke perfectie in de afwerking
waar te nemen, die tot educatieve vergelijkingen en besluiten kan aanleiding geven.
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Het altaar met retabel van O.L.V. van Zeven Smarten werd overgebracht naar de
eerste zuidelijke kranskapel, alwaar de geschikte ruimte aangetroffen werd. Het is
in deze besloten omgeving weinig opvallend en blijft bij gelegenheid bruikbaar. De
sacramentstoren met tabernakel is wederopgericht, zijdelings van het priesterkoor,
zodat hij zich bevindt tussen het oude hoofdaltaar en het nieuwe altaar, een opstelling
die in alle omstandigheden een praktisch gebruik toelaat.
De sanering is verder voortgezet met de vrijmaking van de boogtraveeën die het
priesterkoor omgeven, zoals weleer gebruikelijk, afgeschermd tot beschutting tegen
koude luchtstromen. Deze overwegingen vervallen met de invoering van een
doeltreffende instelling tot centrale verwarming. De schermwanden bestonden enkel
uit vlakke, naakte muren, zonder enig architectonisch element en koud tussen de
peilers ingevoegd. Er bestond dienvolgens geen bezwaar tot hun opruiming. Hiermede
heeft dit gedeelte van de kerk een indrukwekkende ruimtewerking verworven. De
grootsheid van de veelzijdige en afwisselende perspectieven laat geen twijfel bestaan
omtrent de opportuniteit van een sanering, die niets anders is dan de valorisatie van
het oorspronkelijk monument, ontdaan van uitwassen en toevoegsels.
De kerkruimte is thans een waardig kader geworden voor het nieuwe vieringsaltaar.
De vier grote pijlers, omvangrijk door hun afmetingen, fijn in hun geleding van
lijstwerk, rijzen zonder onderbreking en zonder beklemming, vanaf hun basis in één
grootse zwier de hoogte in, het gewelf verheffend tot vijfentwintig meter boven de
vloer. Omgeven door dit complex van krachten in evenwicht, staat het vieringsaltaar,
schijnbaar voorzichtig neergezet, een marmermonoliet met afmetingen in verhouding
tot het gebruik door mensen: 1,60 × 1,20 × 0,95 m. - iets groter dan het stricte
minimum. De gewild sobere vormgeving is ingegeven door overwegingen van
functionele aard.
De vroegere doopkapel, een aanhangsel van de kerk vormend in de noordelijke
zijbeuk, is omgevormd tot een devotiekapel, waarin een in de volksgunst hoog
aangeschreven devotiebeeld is uitgesteld, in een aangepaste besloten ruimte, daar
waar het zich vroeger in de overmatig grotere kerkruimte bevond, zonder enig
aanknopingspunt. Het is trouwens artistiek waardevol en van de hand van
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Lucas Fayd'herbe. De doopvont is overgebracht naar de rechterzijde van het
priesterkoor, alwaar, met een geschikte opstelling voor de Paasliturgie, meteen een
waardig centrum voor de collectieve doopplechtigheden ontstaat. De kunsthistorisch
waardevolle communiebanken, thans als dusdanig zonder bestemming en overbodig
geworden, zelfs een hindernis op hun vroegere standplaats, worden niettemin
behouden. Zij zullen aangewend worden als symbolische afsluiting voor de
devotiekapel en in de vrijgemaakte koortraveeën. Met hun geringe hoogte laten zij
de omgevende ruimte optisch vrij.
De oude grafzerken, voorheen ordeloos door elkaar gelegd, waren in het verleden
reeds verplaatst en hielden geen verband meer met de begraafplaatsen waartoe zij
eenmaal behoord hebben. Die stenen, welke zich binnen het monument bevonden,
waren nog slechts het overschot van een aantal, dat voorheen veel groter moet geweest
zijn. In het bovenwerk van het gebouw, in buitenloopgangen langs de dakranden,
watergoten, gevelranden, op trapbordessen, bevinden zich tal van grotere en kleinere
fragmenten van gebroken zerken. De mogelijkheid tot het opmaken van een bij
benadering volledige inventaris blijft uitgesloten. Meerdere overblijvende stenen,
langdurig blootgesteld aan druk verkeer, waren gans glad gesleten en de inscripties
niet meer te ontcijferen. Vanzelfsprekend zijn zulke steenblokken waardeloos
geworden als document. Alle stenen, die een herkenbare vorm vertonen of voorzien
zijn van leesbare opschriften, blijven behouden. De meer kwetsbare, met
marmerintarsiën, uiteraard gevoelig voor ons guur klimaat, worden opnieuw in de
herstelde bevloering ingewerkt, derwijze dat zij minder blootgesteld worden aan
sleet.
De vensterramen, alle geheel of grotendeels vernield, worden vernieuwd door
antiek kleurglas in lood, in vrije, niet figuratieve samenstellingen. Een evocatie van
welkdanige voorstelling wordt niet betracht. Wat beoogd wordt, is een totaalindruk,
verwekt door een uit vele eenheden samengesteld en tot samenhang gebracht geheel.
Tot beoordeling van deze totaalindruk is het voorzeker nog te vroeg. De voorstelling
van de gesaneerde westergevel geeft een beeld weer van een eenheid, de kleuren niet
medegerekend. Hierbij valt aan te merken dat deze afbeelding een doorkijk verschaft
op twee, achter elkaar opgestelde ramen; deze welke als onmiddellijk zichtbaar
voorkomt is een binnenraam tussen de torenruimte en het kerkschip, daarachter
bevindt zich het buitenraam in de voorste torenflank. Beide ramen zijn verschillend
van vorm en in afmetingen. Beide zijn bovendien van verschillend calibrage, indeling
en kleur, derwijze dat het een om zo te zeggen als contrapunt voor het andere fungeert.
Nog enige toelichting betreffende de buitenwerken. Een gedetailleerde uiteenzetting
zou leiden tot herhaling van alom gekende opvattingen. In 't kort weze gezegd dat
vernieuwing beperkt blijft tot het strict noodzakelijke om het monument in zijn
voortbestaan te vrijwaren. Dat de wijze van uitvoering gericht is op de ter plaats zelf
waargenomen bijzonderheden van materiaalbewerking en vormgeving. Dat
mechanische of niet-ambachtelijke werkwijzen afgewezen blijven, alsmede alle niet
verantwoorde vormfantasie, maar dat een vrij speelse bewerking betracht wordt, in
zover zulks bereikbaar is met arbeiders, die geleerd hebben te handelen
overeenkomstig onveranderlijke formules. Het vraagt inderdaad een voortdurend
optreden met pedagogisch beleid om de assimilatie van de eertijds gebruikelijke
ambachtelijke werkwijze te kunnen doorvoeren, ten einde het typisch physisch
uiterlijk, aan ieder historisch monument eigen, gaaf te kunnen houden.
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Over haar geheel gezien, is de stabiliteit van het gebouw bevredigend. De
waarneembare sleet bestaat vooral in de gevorderde verwering van bijzonder
blootgestelde steenpartijen. De vernieuwing levert dan ook geen buitengewone
moeilijkheden op, behalve dat het een werk is dat moeizaam vordert en geduld vereist,
aangezien globale afbraak niet in overweging komt en de vervanging geleidelijk,
steen voor steen, door te voeren is.
De wederopbouw van de torenspits heeft wel aanleiding gegeven tot beraad. De
vernieuwde spits dateerde uit de XVIIe eeuw en droeg in haar vormgeving het kenmerk
van deze tijd. Zij was veeleer de uiting van een modestroming. dan de logische
bekroning van een gegeven architectonisch volume. Achthoekig van vorm, op een
vierhoekige plattegrond, was zij ca. twee meter kleiner dan haar grondvlak, met het
gevolg dat een gevoelige optische vervorming intrad bij de aanblik van op de begane
grond. De wederopbouw zou een gelegenheid bieden om dit euvel te vermijden.
Meerdere oplossingen konden in aanmerking genomen worden. Vooreerst bestond
de mogelijkheid van een terugkeer tot de oorspronkelijke toestand uit de XVe eeuw,
bekend uit de atlas van Jacob Van Deventer, die in dit geval betrouwbaar te achten
is, daar de auteur te Mechelen gevestigd was. Deze toestand, sober en architectonisch
ten volle verantwoord, hield een eenvoudig tentdak in, gelijkaardig aan deze, die wij
bij vele onzer Vlaamse monumenten aantreffen. Een andere oplossing kon bestaan
in een herhaling van het in de XVIIe eeuw reeds ingenomen standpunt, ook in praktijk
gesteld bij het herstel van sommige oude kerktorens in Noord-Nederland, t.w. een
bekroning, opgevat volgens een heden ten dage geldende vormentaal en uitgevoerd
met materialen, die hierbij als gangbaar te noemen zijn.
Een opiniepeiling ten gunste van het behoud van het vertrouwde, in de herinnering
voortlevend silhouet, heeft zich doen gelden en instemming gevonden bij het
opdrachtgevend bestuur, waardoor verdere aarzeling opgeheven werd. Een grondige
gedachtenwisseling met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen heeft geleid
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Kerk van Onze Lieve Vrouw over de Dijle, Mechelen: vóór de restauratie.

tot het besluit, dat het vertrouwde silhouet kon weerhouden worden, mits uitschakeling
van de nadelen, verbonden aan haar te geringe afmetingen. De torenspits is dan
opgevat als een kap die de torenplattegrond volledig afdekt, tot en met de buitenste
muurrand, instede van de vroegere ingekrompen vorm, omgeven met een open
loopgang. Het is vanzelfsprekend dat de verbreding van het volume gepaard gaat
met een ermede overeenstemmende hoogtevermeerdering. De nieuwe spits is
momenteel in afwerking. Zij bekroont op harmonische wijze de stoere torenmassa.
Het opdrachtgevend bestuur neemt de gelegenheid te baat om meteen de beiaard,
in de troebele tijd der Franse overheersing weggenomen, te vervangen door een
nieuwe, zodat de herleving van het monument, alzijdig verbonden met het
volksgemoed, geen ijdel woord blijft.
Te vermelden blijft nog het kwalitatief en kwantitatief niet onaanzienlijk bezit aan
schilderstukken, waarvan sommige, gelukkig niet de belangrijkste, zwaar geleden
hebben. Dit bezit is in de loop der werken aangegroeid met vondsten van omvangrijke
taferelen, bestaande uit vroeg-renaissancistische muurschilderingen (XVIe eeuw).
De schoonmaak en herstel, daar waar nodig, zijn daar aan de gang. Deze bewerkingen
leveren verrassingen op en geven aan-
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leiding tot belangwekkende vaststellingen. Hierover uit te weiden zou echter een
afzonderlijke verhandeling vergen. De eenvoudige vermelding kan hier volstaan in
het vooruitzicht dat, bij de voltooiing der werken, de valorisatie van een alzijdig
gestoffeerd cultuurgoed zal tot stand gebracht zijn.

Het stadhuis te Lier.
De herstelling van het stadhuis te Lier werd voltrokken in de herfst van 1962. Iedereen
kent dit volbloedig exemplaar

Kerk van Onze Lieve Vrouw over de Dijle, Mechelen: na de restauratie.

van de Zuid-Nederlandse barokarchitectuur, tot stand gebracht in 1740 door Jan
Pieter Baurscheidt de Jonge, op de standplaats van de voormalige Lierse lakenhalle
uit de XIVe eeuw. Alleen het gracieuze, slanke belfort is bij het nieuw stadhuis uit
de XVIIIe eeuw behouden gebleven. Alles wijst aan dat, buiten het behoud ‘in situ’
van enkele oude muurfragmenten, samenvallend met de aanleg der nieuwe muren,
zekere materialen van de oude lakenhalle waard bevonden zijn tot wedergebruik bij
de nieuwbouw.
De voornaamste factor van verval in dit gebouw was de ver doorgedrongen
verrotting van de koppen der moer-
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balken in alle vloerlagen, met als gevolg, dat de reeds gevoelig doorgezakte vloeren
met algehele instorting bedreigd waren en zulks over de gehele uitgestrektheid van
het gebouw.
Vanzelfsprekend moest, met dit verval van het hout-materiaal, na ruim twee eeuwen
bestaan, ook het verval van andere gelijkaardige elementen samenvallen. Het dak
kwam dan ook, met zijn afdekking, bekepering en bebording, voor totale vernieuwing
in aanmerking.
De zwierige, rijk gebeeldhouwde wenteltrap van Van Everbroeck, die in één enkele,
krachtige, doch lenige, volgehouden zwaai de begane grond met de bovenverdieping
verbindt, was, door krimp en werking van samenstellende houtdelen, levensgevaarlijk
wankel geworden.
Aan al deze kwalen is verholpen geworden. De vergane houten plafondmoerbalken
werden vervangen door dito in gewapend beton, de kinderbalken zijn opnieuw
gebruikt, behalve enkele aangetaste. Het stucco-plafond werd in zijn doorgezakte
ligging opgevangen door een tijdelijke hulpvloer, met tussenvoeging van een
kussenlaag, steun biedend voor het reliëf in al zijn geledingen. De hanglatten, dienend
om dit plafond met de constructieve balklaag erboven te verbinden, zijn hiervan
losgemaakt. De nieuwe balkconstructie is daarboven ingevoegd en het oorspronkelijk
en ongeschonden stucco-plafond er opnieuw aan vastgehecht, nadat vooreerst de
windassen, waarop de hulpvloer uitgevouwen lag, geleidelijk en voorzichtig bijgesteld
waren, teneinde het steeds doorhangend plafond tot zijn vlakke ligging terug te
brengen. De behoedzaam uitgevoerde bewerking heeft in het stucco geen sporen
nagelaten en het oorspronkelijk produkt van artistiek ambachtelijk kunnen is,
behouden en gaaf, overgeleverd aan de komende geslachten.
De staatsietrap werd voorzien van metalen armaturen, onzichtbaar aangebracht
onder de bekleding van wagenschot aan de onderzijde, hecht opgespied in de voegen
en, op de raakpunten langs de muren, met onzichtbare steundoken opgevangen. Hij
is beveiligd en opnieuw geschikt tot doorlopend gebruik.
Dit restauratiewerk heeft vele facetten vertoond. Een oordeelkundige dosering van
het bedekkingsmateriaal van het dak, samengesteld uit partijen uitgelezen oude
schaliën, gevoegd bij nieuwe van verschillende herkomst en textuur, heeft geleid tot
een dak, dat de maturiteit van een met de jaren verworven patine paart aan de
degelijkheid van het nieuwe.
Een bestemmingswijziging heeft hier bijgedragen tot de valorisatie van het
monument. De zich uitbreidende stedelijke administratie had in de voorbije jaren de
beschikbare ruimte overwoekerd, zodanig dat er mocht gesproken worden van
misbruik. Thans zijn de administratieve diensten ondergebracht in een afzonderlijk
gebouw en de lokalen van het stadhuis voorbehouden aan raads-, collegeen
commissievergaderingen en manifestaties met representatief of cultureel karakter.
De benedenverdieping, onder het verheven ‘schoon’ verdiep, doch ten opzichte
van de omgeving op het niveau van de begane grond gelegen, is grotendeels ingericht
als woning voor de huisbewaarder. Dit heeft een aanpassing met zich gebracht, die
evenwel geen ingrijpende gevolgen voor de bouwstructuur opgeleverd heeft. De
oorspronkelijke indeling der lokalen leende er zich betrekkelijk goed toe.
Een bij de gelegenheid aangebracht stelsel van centrale verwarming, werkend
onder controle en gevoed uit een stokerij, buiten het stadhuis gelegen, beveiligt het
inwendige en zijn kostbare inrichting tegen overdadige vochtigheid van de lucht en
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temperatuursschommelingen. De raadszaal onderging, met streng behoud van alle
bestaande elementen, toch een waarachtige gedaantewisseling. De monumentale
lambrisering, die de muren op hun volle hoogte bedekt, behoort wel niet tot
Baurscheidts ontwerp, doch werd in de XIXe eeuw, met gelukkig resultaat,
toegevoegd. Zij was afkomstig van een gelijkaardig gebouw, een oorspronkelijk
werk uit dezelfde tijd. Zij vertoont hetzelfde karakter en is op het heersend maat- en
schaalgevoel afgestemd. Zij was evenwel, over vroegere kleurschildering heen,
bedekt met een imitatie eikehoutschildering. Zij werd thans opnieuw behandeld in
een beheerste kleurencombinatie die, zonder grootsprakerigheid, de weelde van de
barokarchitectuur onderlijnt en verhoogt.
De plafondbekleding, bestaande uit een 64 m2 grote, vierkante schildering op doek,
voorstellend een Rubensiaans hemelperspectief met zwevende figuren tegen een
heldere lucht, en afkomstig uit het voormalig bisschoppelijk paleis te Antwerpen,
was danig geschonden als gevolg van de gebrekkige toestand van het dak en de
langdurige inwatering. Zij is herdoekt, gezuiverd en met zorg hersteld.
De vaststelling, die bij de behandeling van schilderijen doorlopend te maken valt,
slaat op onoordeelkundig ingrijpen in het verleden. Massale overschilderingen,
vernissen op lagen bevuiling, overschildering in vernisgrond en meer dergelijke
noodlottige bewerkingen, komen doorlopend voor en de tussenkomst van de hersteller
beoogt meestal in hoofdzaak de opheffing van de nadelige gevolgen daarvan. De
ervaring, opgedaan bij monumenten, geldt ook voor schilderijen. Zij hebben doorgaans
meer te lijden onder mensenhanden, dan onder de veroudering, die trouwens met
passende zorg onder kontrool kan gehouden worden.
Architect Jan Lauwers
Lid van de Koninklijke Kommissie voor Monumenten en Landschappen.

Vlaanderen. Jaargang 15

273

Restauraties in Zuid-Vlaanderen

Gasthuis te Seklijn: klooster.

Zuid-Vlaanderen is zeker niet bevoordeeld wat de toestand van de monumenten
betreft. In dit land, dat Michelet ‘Ie rendez-vous des guerres’ noemde, hebben de
oorlogen onherstelbare verwoestingen aangericht. En toch heeft geen krijgsverrichting
zoveel vernield als de Franse Omwenteling. Kerken en abdijen werden als ‘rijksgoed’
verkocht. De aankoper was door de wet verplicht de gebouwen binnen een bepaalde
tijdsruimte met de grond gelijk te maken. Zo verdwenen, onder vele andere, de
hoofdkerk van Kamerijk, een van de ‘wonderen der Nederlanden’, door Villard van
Honenkort (Honnecourt) ontworpen, de kerken van Valensijn, de St.-Pietersstiftskerk
te Rijsel, de abdijen van Klein-Mark (bij Rijsel) en Flines (bij Dowaai),
begraafplaatsen van graven en gravinnen van Vlaanderen, de reeks abdijen: Mareuil,
Auwensin (Anchin), Marsen (Marchiennes), Hasnon, Vikonje, St.-Amands in het
Skarpedal.
Met des te meer ijver zouden de overblijfsels van het vadererf onderhouden moeten
worden. De staatstoelagen op dit gebied worden in Frankrijk op een heel bijzondere
wijze uitgedeeld, nl. naar verhouding van de zgn. ‘toeristische inkomsten’ van de
verscheidene streken. Ze vloeien overvloedig naar gebieden waar toeristen toestromen:
men herbouwt b.v. langs de ‘Azurenkust’ kloosters... waarvan geen steen overgebleven
was. In de noorddepartementen, die de voorkeur van de toerist niet genieten, beschikt
de dienst voor monumentenzorg over ontoereikende bedragen.
Het verwaarlozen van de St.-Bertenstoren te St.-Omaars werd vrij algemeen als
een typisch geval ervan beschouwd: toen hij de 22ste juli 1947 bij gebrek aan geschikte
maatregelen neerstortte, bleek het dat het minder zou gekost hebben om hem in goede
toestand te bewaren dan er feitelijk uitgegeven werd... om de puinhoop op te ruimen.
Zo ook werd te Mark-bij-Rijsel het Klein-Waaskenhallekasteel, een pareltje van
Vlaamse Renaissance, minder dan tien jaar geleden koelbloedig gesloopt. Als het
niet krachtdadig aangepakt wordt, is het verdwijnen te
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voorzien van het Neerkasteel, een met grachten omheinde hoeve, te Fleers-bij-Rijsel
(1661). De zorgeloosheid, waarvan de grotere en kleinere markten te Atrecht, een
stedelijk landschap dat elke stad in Noord en Zuid zou kunnen benijden, slachtoffers
zijn, is een voortdurende schande. De dienst voor monumentenzorg presteert
uitstekend werk. Maar zijn bedrijvigheid is in ons land eng beperkt door de schaarste
aan geldmiddelen. Zo gering zijn zijn mogelijkheden dat hij het zgn. Proosthuis (16de
eeuw) te Valensijn voor een zekere ondergang nauwelijks kon redden, door het dak
te beschermen. De gevel zonder vensters gaapt met al de openingen op lege, vervallen
kamers.
De herstelling van kerken, die belangrijke uitgaven eist, laat zeer te wensen over.
De ‘Grote Kerk’ (St.-Elooiskerk) te Duinkerke, de O.-L.-Vrouwekerk te Kales zijn,
middenin de herrezen stad, bouwplaatsen, de laatste in de open lucht,... waar men
weinig werkt. De kerk van Morbeke, het koor van de stiftskerk van Ariën-aan-de-Leie
zijn nog niet voor de eredienst heropend. De herbouw van de kerk van Broekburg
vereert stad en bisdom: het koor (13de eeuw), dat ‘beschermd’ is, is een puinhoop,
die hoe langer hoe meer - en voor hoelang nog? - vervalt. Men vraagt zich af welk
geslacht het einde van de herstelling van de St.-Wulframskerk te Abbegem (Abbeville)
zal kennen. (Men moest bijna een halve eeuw wachten om weer een zicht te hebben
over het ganse schip van de stiftskerk, van St.-Kwintens (St. Quentin) beschadigd
gedurende de eerste wereldoorlog.) De toestand van de St.-Denijs- en
Heilig-Grafkerken te St.-Omaars is zorgwekkend: oproepen in de pers schijnen tot
nu toe geen resultaat af te werpen.
Te Rijsel wordt een aanvang gemaakt met de herstelling van de St.-Katelijnekerk,
een hallekerk (15-16de e.) door langdurige nalatigheid in haar bestaan bedreigd. Het
was hoog tijd zich over het lot van het Rihoutpaleis (1457-1462), verblijfplaats van
de Burgondische hertogen, te ontfermen. De beste uitslagen in de jongste tijd zijn te
boeken op het gebied van de gasthuizen, waarvan Zuid-Vlaanderen enkele
prachteksemplaren bezit. Het treffendste voorbeeld werd gegeven te Seklijn:
ziekenzaal en kapel, 15de eeuw, klooster 17de eeuw. (Het huis werd gesticht door
gravin Margareta van Konstantinopel).
Even geslaagd de herstelling van een gedeelte: ziekenzaal (15de e.),
kommuniteitspand (17de e.), het portaal (1649) van het ‘Hospice Comtesse’, zo naar
zijn stichteres gravin Joanna (1224) genaamd. Het werk is niet voleindigd wat de
kapel en andere gebouwen betreft, waar de bestuursdiensten kantoor houden. Sedert
jaren is het... voorzien dat het museum voor Vlaamse folklore en Zuid-Vlaamse
geschiedenis aldaar zal ondergebracht worden.
De gevel van het 17de eeuwse gedeelte (1664) van het Gantois-Gasthuis, ook te
Rijsel, werd degelijk hersteld. De kapel (1467) wacht op dezelfde behandeling.
Van de ganse St.-Salvatorswijk te Rijsel - een hopeloze

Vlaanderen. Jaargang 15

Gasthuis te Seklijn: kloostergang.

Pandjeshuis te Rijsel (W. Cobergher).
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opeenhoping van steegjes en krotwoningen, die het teken van de ongebreidelde
wanorde van de 19de eeuwse nijverheidsuitbreiding droeg, liet de huidige
stedebouwpolitiek niets anders over dan een stuk van een vleugel (1760) van het
gasthuis, dat getuigt van de krachtige weerstand, geboden door de Nederlandse aard
aan de Franse klassieke invloed na de inlijving van de stad door Lodewijk XIV. Het
werd als een van de stedelijke kulturele centra (tentoonstellingszaal en bibliotheek)
ingericht.
De pandhuizen door Wensel Cobergher te Rijsel (1626) en te St.-Winoksbergen
(1629) opgericht, hadden fel geleden onder de administratieve mishandeling. Beide
kregen een vernieuwd gezicht, ofschoon het te Rijsel onmogelijk was de
gebeeldhouwde stenen randen, die in de vorige eeuw plat gezaagd werden, in de
vroegere staat terug te brengen. Het eerste herbergt het gewestelijke museum voor
nijverheid en handel, het tweede, het stedelijke museum voor schone kunsten.
Te Dowaai werd na de tweede wereldoorlog het museum in de vroegere kartuize
gehuisvest, dat tot op dat ogenblik

links: Het Rihoutpaleis te Rijsel.

als arsenaal gediend had. Het gebouwenkomplex werd onberispelijk hersteld, met
eerbied voor aard, stijl en geest van de verscheidene gedeelten. Voor de voormalige
patriciërshuizen (1559-1608) die er deel van uitmaken, was de uitdrukkelijke
bedoeling er de atmosfeer te herscheppen van ‘Antwerpse herenhuizen uit de 16de
eeuw’. De uitslag is eveneens bevredigend wat klooster, refter, kapittelzaal (1663)
betreft.
Het museum van Malbode (Maubeuge) werd ook na de jongste oorlog een
voorkeurplaats aangewezen, nl. in de nobele huizenrij (17de e.) van de kanunnikessen
van St.-Aldegunda, op de Groen Markt, door de bombardementen geschonden, tot
een smaakvol geheel herschapen.
Een verwezenlijking waarvoor de monumentendienst de meeste lof verdient is de
verplaatsing, te Valensijn, van een houten huis (16de e.), een van de zeldzame die in
onze streken nog bestaan. Het werd van zijn vroegere standplaats naar een meer
geschikt oord overgebracht.
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Eveneens te Valensijn werd de bibliotheekzaal (1735), die vroeger behoorde tot
het Jezuïetenkollege en waar portretten

rechts: Het huis van Gilles de le Boe te Rijsel (1636).
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Het Gantois-gasthuis te Rijsel. Rechts en links werd de gevel (1664) gerestaureerd. Het middenstuk,
met driehoekige geveltop, is de nog niet herstelde kapel (1467).

van beroemde paters van het Gezelschap, o.a. van de eerste Bollandisten, op de
wanden geschilderd zijn, onder gunstige omstandigheden verjongd. De herstelling
van de Beurs (1652-1658) te Rijsel, typisch voorbeeld van de ‘rubeniaanse’ barok
die alhier weeldig bloeide, in haar oorspronkelijke staat, staat op de dagorde.
Onder de kleinere gebouwen gewagen wij maar van het huis van Gilles de le Boe
(1636) te Rijsel, dat een droomschone tentoonstellingsgalerij geworden is, en op de
Houtmarkt te Kamerijk, een heerlijke gevel, die in welke Scheldestad ook op zijn
plaats zou zijn.
Op een gans verschillend gebied, zijn de aanzienlijke werken te noemen, die aan
de versterkte omwalling van Bonen ondernomen werden. De enig-mooie wandeling
rondom de oude stad, op de wallen, is weer mogelijk geworden. Herstellingen zijn
aan de gang in de burcht (oudste torens, 13de e.) van Peronne-aan-de-Zomme (waar
Karel de Stoute Lodewijk XI gevangen hield), aan de Gentse en Robeekse Poorten
(1620-1622) te Rijsel.
In het bestek van deze bijdrage konden wij niet alle gevallen van
monumentenherstelling in Zuid-Vlaanderen behandelen. Wij hadden nog moeten
vermelden: lofwaardige initiatieven van gemeentebesturen
(St.-Amands-aan-de-Skarpe, Konde-aan-de-Schelde...), van verenigingen, zoals het
genootschap voor de ‘Renaissance du Lille ancien’, dat ervoor ijvert privé personen
ertoe te bewegen hun gevel in de vroegere toestand te brengen, van vooruitstrevende
eigenaars (b.v. van het Zylof-kasteel te Stene, 16-17de e.). Wij hopen toch de
voornaamste aangehaald te hebben.
Ondanks gelukte voorbeelden, is een ander, bewuster, doeltreffender stelsel nodig,
om het Nederlandse schoon in Zuid-Vlaanderen te beschermen en te vrijwaren.
J.M. Gantois
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Restauratie en stadssanering in een oude stad
De stadskernsanering is een probleem, waaraan onmiddellijk met ernst moet gedacht
worden.
Tot vóór het tijdperk van de stoomkracht en de mechanisatie van de produktiviteit,
heeft de stadskernvernieuwing zich nooit voorgedaan als een probleem. De stad
vernieuwde zichzelf als het logisch gevolg van het ontwikkelingsproces van de
beschaving. Tot vóór de jaren 1830 waren de steden op de eerste plaats als het ware
de grote marktpleinen van onze samenleving, waarin de door de landelijke bevolking
op natuurlijke wijze gewonnen goederen verhandeld en terug verspreid werden naar
de attractiepunten van de wereld van toen. Terzelfder tijd was de stad het
ontmoetingspunt van de verschillende beschavingen en volkeren van de toenmalige
West-europese wereld.
Wat aldus verouderd was en niet meer voldeed aan de beschaving van de tijd,
werd aan de kant gezet of eenvoudigweg vervangen. De wisselwerking van oud naar
nieuw was echter zodanig normaal het gevolg van de vooruitgang van de beschaving,
dat in de ogen van de bevolking de ingrijpende vernieuwingen in het stadsbeeld als
het ware in het kunstpatrimonium van onze steden werden opgenomen.
De overplanting van de tijdsgeest op de architectuur was dermate traag, dat een
nieuw op te richten gebouw reeds aandeed alsof het altijd zo zou moeten geweest
zijn, niettegenstaande soms de funderingen nog moesten gegraven worden. Werden
niet tal van gothische kerken uitgevoerd terwijl de Jezuïetenstijl reeds meerdere
exemplaren op zijn actief had?
Met de 19de eeuw was dit niet meer zo.
Door de aanwending van de stoom en later de elektriciteit als bron van energie,
werd de handenarbeid vervangen door de mechanisch verwerkte produktie, hetgeen
aanleiding gaf tot een drievoudige omwenteling van de bestaande stedelijke
nederzettingen, nl. een werk- en klasseverschuiving, de aangroei van de bevolking
en de toename van het verkeer.
Aldus zou men kunnen besluiten dat het fenomeen stadskernvernieuwing zich gaat
beperken tot het oplossen van de vraagstukken, gesteld door het verkeer en de
bestrijding van de krotten. Toch is het probleem meer complex dan men wel denken
mag, omdat de oplossing van deze twee hoofdelementen niet denkbaar is zonder
rekening te houden met de bestaande kunstwaarde van de steden zelf. Dit laatste,
alles overkoepelend element, maakt dat de oplossingen voor de eerste twee problemen
met veel omzichtigheid moeten gebeuren en het bestaand patrimonium, zowel cm
economische als artistieke redenen, zoveel mogelijk in eer moet gehouden worden.

Verkeer1
Het verkeer is vanouds als een actieve vorm van menselijke communicatie verbonden
geweest met het verschijnsel ‘stad’. In een voortdurende wisselwerking hebben de
nederzetting en de mogelijkheden, die het verkeer bood, elkaar beïnvloed. De
1

Gedeeltelijk overgenomen uit ‘Verkeer en Stad’ door ir. H.M. Goudappel en J.A. Perlot;
geldt ook deels voor de andere teksten.
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geschiedenis van Brugge is er een sprekend voorbeeld van. De verzanding van het
Zwin was meteen de teleurgang van zijn glorie.
Op de knooppunten van de eerste verkeerswegen ontstonden de steden, die op hun
beurt door de bescherming en de zekerheid welke zij konden bieden attractiepunten
vormden voor een toenemend verkeer. De steden groeiden uit en het vraagstuk van
het stadsverkeer is geboren.
De slogan dat men in de oude stadscentra het verkeer zou moeten verwijderen
alsof dit laatste de enige oorzaak is waarom het in deze kernen dikwijls spaak loopt,
druist regelrecht in tegen de essentie van de stad zelf. In onze binnensteden liggen
inderdaad onvergankelijke menselijke waarden, zowel van economische als van
kunsthistorische en kulturele aard, geborgen. Deze investeringen moeten wij ten
volle benutten. Indien men nochtans toestaat dat elementaire levenselementen uit de
kern verkwijnen door welwillend toe te kijken hoe op een andere plaats b.v. een groot
winkelcentrum, voorzien van alle gemakken, zich gaat vestigen, begaat met een
onverantwoordelijke fout en wordt het doodvonnis van het bestaande handelsgebied
ondertekend.
Alles komt neer op een grondige planologische wederopbouw van de bestaande
kernen, door deze te beschermen voor versmachting in zijn eigen ontwikkeling en
terug open te stellen voor het verkeer, het voor de kern nutteloos doorgaand verkeer
te weren en de straten te ontlasten van het afremmend geparkeerd vervoermateriaal.
Door het toezien zonder reactie dat al onze straten en pleinen vollopen met
voertuigen, wordt een belangrijk stedebouwkundig element geweld aangedaan. Fraaie
straatprofielen opofferen aan de opdringerigheid van het verkeer is moordend. De
straat is niet enkel een verkeersvoorziening, maar vormt het erf van de aanpalende
gebouwen en draagt bij tot het karakter van deze laatste. Planologisch gezien laat
het verkeersprobleem in oude stadscentra zich herleiden tot een drietal
hoofdmomenten:
1.
ruime toegankelijkheid met uitsluiting van het voor het centrum nutteloos
doorgaand verkeer;
2.
voldoende parkeer- en opstalruimte;
3.
menselijke schaal.
De eerste criteria, die nauwelijks kunnen tegengesproken worden, roepen echter
bij de meeste bewoners van de stadscentra de grootste reactie op. Voor hen wordt
toegankelijkheid synoniem van drastisch slopen en verbreken. In wezen gebeurt dit
alleen dán, wanneer er, zoals in de meeste gevallen, planloos gewerkt wordt en men
er zo gauw mogelijk wil vanaf komen. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor, wanneer
als remedie het afsluiten van de binnensteden wordt gelanceerd.
Het derde criterium van een goed opgebouwd verkeersplan wordt alleen mogelijk,
wanneer de eerste twee hoofdregels verzorgd zijn. Voor een stedebouwkundige
betekent ‘menselijke schaal’ menselijk aanvoelbare maat, gezelligheid, variatie,
bescherming. Buchanan stelt terecht dat de mate van het kunnen wandelen in een
stadskom, een norm is voor het cultureel niveau van de city en wij kunnen daaraan
toevoegen, dat de mate waarin de voorzieningen in de stad kunnen functioneren voor
het modern verkeer. een norm is voor het economisch niveau van de stad.
Kortom, zolang onze stadscentra op harmonische wijze deze wisselwerking tussen
rust en verkeer kunnen blijven verzorgen, kan gezegd worden van deze stad, dat de
planologische opbouw ervan geslaagd is in zijn opzet.
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Krottenbestrijding
Een andere zware struikelsteen in de planologie voor stadskernvernieuwing is de
noodzaak de ongezonde woongelegenheden te saneren. In tegenstelling met wat
menig leek in de zaak zou denken zijn de grootste problemen voor de sanering van
de slechte woonbuurten niet van financiële aard maar wel een fenomeen van louter
menselijk psychologische aard.
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Scheldearm te Oudenaarde, gedempt om een nutteloze straat te maken.

Het Belfort van Kortrijk: links: vóór 1899. (Cliché Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen I) onder:
na het slopen van de huizen eromheen (1899).
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Het Rijk is een slechte beheerder van het kunstpatrimonium! boven: De kapel van de Abdij Hemelsdale
te Brugge, gebouwd in 1676 en gesloopt in 1965. (Foto Min. Openbare Werken).
hiernaast: Op de plaats, waar de abdij stond, bouwde het Rijk het nieuwe atheneum, in een soort
neo-stijl.
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Het feit dat in België en voornamelijk in Vlaanderen de meeste krottenbewoners
terzelfder tijd de eigenaars van deze krotten zijn, bezwaart ten zeerste de oplossing.
Deze schamele woningen zijn derhalve in vele gevallen het erfdeel van generaties
ver, waardoor enerzijds de bewoner ervan vergroeid geraakt is met het huis zelf, en
anderzijds dit laatste met hem, zodanig dat bij dergelijke gevallen de eigenaars ervan
eenvoudigweg niet te spreken zijn hun woningen te verlaten.
Er dient nochtans een onderscheid gemaakt. Sommige krotwoningen bezitten soms
een zeer hoge pittoreske waarde, zodat het slopen van dergelijke woningen of
woninggroepen zonder meer niet altijd te verantwoorden is. In dit geval dient een
oplossing aangewend te worden, die hierin kan bestaan, dat van meerdere huisjes
één woning gemaakt wordt, ofwel dat alleen de gevel en het silhouet van de
gebouwtjes bewaard blijven. Deze operaties zijn echter financieel bijna niet te
verantwoorden, zodanig dat de hoop op realisatie ervan zonder tussenkomst van het
hoger bestuur een loutere ijdele fantasie zal blijken. Dit is eenmaal het lot van alles
wat met monumentenzorg in aanraking komt.
Verder zijn de laksheid en de struisvogelpolitiek van het openbaar bestuur, uit
vrees de enkeling te kwetsen - veelal uit eigen politiek belang - de meest remmende
en onverantwoorde factoren bij de bestrrijding van de ongezonde woonbuurten.
Het uitstel zal evenwel maar kunnen blijven bestaan tot op het ogenblik, dat het
contrast tussen de ongezonde en de nieuwere woningen zo groot zal geworden zijn,
dat niemand meer zal willen omzien naar de krotten van nu, met het gevaar dat dan
al te drastisch zal ingegrepen worden en de stadskern kans loopt nog meer van zijn
evenwicht te verliezen.
Hierbij werd dan nog geen gewag gemaakt van de slechte dienst, die bewezen
wordt aan de krotbewoner zelf, zowel op moreel plan, als op gezondheidsgebied.
Een ander gevolg van het voortbestaan van de krottenwijken in de oude centra, is
een algemene ontvolking van de binnensteden ten voordele van de suburb of de
randgemeenten, waardoor het evenwicht tussen kern en omgeving in het gedrang
gebracht wordt. Daarbij wordt deze vlucht naar de randen van de oude kern in de
hand gewerkt door de Belgische gemeentepolitiek, waarbij alle randgemeenten een
zeer parasitaire houding aannemen. Zij zoeken zoveel mogelijk volk op hun terrein
te huisvesten en bieden daarvoor alle mogelijke en onmogelijke faciliteiten aan. De
schoonste stukken natuur moeten er eerst aan geloven... Maar anderzijds blijft het
onderhoud van de gebouwen voor kultureel en administratief leven ten laste van de
oude stadskernbevolking...
Hieruit volgt, dat, eens dat een stedelijke nederzetting zover gekomen is dat zij
over de randgemeenten heen uitgelopen is, het geen zin meer heeft nog langer te
spreken van gemeentegrenzen. Meer nog, de belasting op de winsten, gemaakt bij
de verkoop van nieuwe bouwgronden in deze suburb, zouden moeten ten goede
komen aan de sanering van de kern zelf. Alleen een gezonde wisselwerking tussen
kern en agglomeratie zal maken dat én de kern én de agglomeratie een evenwichtige
ontplooiing krijgen.

Nieuwbouw
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Wij stellen vast dat, in tegenstelling met de tijd, waarin de ene stijlvorm
langzamerhand uit de andere voortvloeide, bij de hedendaagse architectuur de ene
bouwvorm zich niet langer uit de andere ontwikkelt, maar wel naast de andere groeit.
Naast een soort cubisme, dat nog altijd zijn adepten heeft, staat de
vlakkenarchitectuur, de meest nuchtere en rationele mecanobouw en de meest
(opnieuw romantische!) dynamische architectuur.
Daarbij zijn de meeste van deze vormen nog steeds in hun archaische periode en
kan het nog lang duren vooraleer de ‘flamboyant’ bereikt wordt.
Vervolgens heeft de drang naar expressie en vernieuwing, onder de algemene
invloed van de nieuwe communicatiemiddelen, een soort verantwoording gevonden
in een bepaalde geesteshouding, die bij veel artiesten terug te vinden is, nl. de
originaliteit om de originaliteit.
Diezelfde geest wordt dan op de koop toe heel dikwijls nog geactiveerd door de
openbare wedstrijden en de examens in de schoolinrichtingen, bij zover dat de
architect, belast met een nieuwe opdracht, in de eerste plaats niet zoekt iets goeds
maar wel iets nieuws te maken. De kerkbouw is hiervan een sprekend voorbeeld.
Uit dat alles moet worden besloten dat de voorwaarden, die moeten gesteld worden
tot het invoeren van nieuwe architectuur in bestaande kunstvolle hoeken van onze
oude binnensteden, uiterst streng moeten nageleefd worden; het welslagen van dit
opzet is slechts mogelijk voor architecten die én de architectuur van het verleden én
deze van heden grondig begrijpen. Wil men bekomen dat de integratie van een nieuw
complex in een geslaagd bestaand milieu bijdraagt tot de schoonheid van het geheel,
dan moet van dit complex verlangd worden, dat het een kunstwerk weze op zichzelf,
dat aansluit in het ritme van het geheel, zoniet zal het gebouw een mislukking zijn
én voor zich én voor zijn omgeving, ofwel zal men terug vervallen in een gelijkaardig
formalisme, zoals dit bestond in de periode van de neo-stijlen. Dit veronderstelt van
de architect een grondige kennis en aanvoelen van de eigen architectuur en van deze
waarbij zijn werk moet aansluiten. Weliswaar zal elk zo opgetrokken gebouw niet
altijd even geslaagd uitvallen en kunnen vergeleken worden met de hoofdmomenten
uit het verleden. Een ding echter is zeker: het zal bijdragen tot de blijvende evolutie
van de stad en, wie weet, in de toekomst misschien op speciale wijze beschermd
worden, als getuigenis van onze tijd, zoals wij nu doen met sommige pietluttige
huisjes uit het verleden. Alle gebouwen uit het verleden hebben ook niet dezelfde
kunstwaarde! Dit wil daarom niet zeggen dat het behoud ervan in sommige gevallen
niet te verantwoorden is.
Zonder roekeloos te worden moet afstand gedaan worden van het
minderwaardigheidscomplex ten overstaan van het verleden - dat voor velen alleen
bestaat als scherm van eigen onkunde op gebied van de nieuwe kunst - om in alle
evenwicht op onze beurt onze beschaving in het stenen boek van onze steden bij te
graveren. Is het waar, zoals Paul Valery zegt, dat ‘l'homme souffre de deux maux:
la tradition et le progrès’, het is even waar dat het evenwicht tussen beide kan bestaan.
E. Vyncke
Stadsarchitect te Brugge.

Vlaanderen. Jaargang 15

281

poëtisch bericht

Paul Vanderschaeghe won met onderstaand gedicht de Prijs van Heist 1966. De vijf leden van de
jury kozen het eensgezind uit de vijfhonderd ingezonden gedichten. Jury: P.G. Buckinx, A. Demedts,
H.C. Pernath, Jan Vercammen en Gust Vermeille.

Verlenglijn van het genezen
Morgen jagen de wolven in de sneeuw.
Dan wordt het winter. Met de laatste vogelschreeuw
vallen mijn woorden in de fuiken van herinnering,
schreeuwen de hazen nog haastig hun dood.
Als ooit het ogenblik mij openslaat
op wat aan eeuwigheid in mij bestaat
tot bittere pit verdicht,
word ik dan als een vogelschreeuw
boven dit ijs van angst gelicht
en naar de dood gedragen?
Zo zeldzaam wordt de pen, de neuriënde stift
die mij versnijdt tot water.
Zo zeldzaam is de voelhoorn die mijn wereld ziet,
mijn zenuwwonde. Blindlings ben ik, anders niet
dan deze tere vogel op papier
en die zijn zaad schiet in de wond der woorden.
Nauwlijks uit hun klavergras
en lachend in de zon, of waterpas,
staat nooit een kemphaan, nooit een krieler kraaiend,
niet eens een doffer in verliefde veren laaiend
van wellust die de zin der woorden vreet.
Zo zelden springt het woord wild naar de keel
der ogenblikken (vlucht en val en vederlichte tuimel).
Wat ik bewaar, soms hopeloos beduimel
is maar een dor en lijfloos vel,
zo zonder roodborst, zonder porie, zonder zin
die in de bomen bloeit en groent in alle grassen.
Ik word nooit meer de vogelvrije pijl,
de genster uit het vuur gesneden.
Ik tik maar woorden, tik dit hopeloos verwijl...
en dat ik aardezwaar door zon en zenuw word bereden.
Ik zet mijn venster toch beweeglijk op de wind.
Het wordt de spiegel waar een ander ziet (en vraag niet wie)
de bomen, wolken, apodictisch alle dromen
als appelen in takken van berijpte bomen.
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Zie, gistren slaapt nog in zijn avond,
slaapt onder mijn hand en doder dan de steen aan zee.
Tussen mijn mond in en de witte dag
trilt als een speer de zeldzame vogel.
Hij zingt niet meer dan met de heks der sproken.
Striem ik een auto - honderdtachtig - ijzig toch is hij net nog niet het paard waarvan ik droom.
Paarden klieven met lenigheid hun dagen.
Weldra, in de versleten avond (in de vijver
waar de baggermolen aan het eiland heeft geknoeid,
waar gekken rooiden al de talie van de bossen),
kruip ik in mijn slaap. Gewezen engelen
vluchtten nooit anders hun verbazend paradijs.
Morgen, zeg ik, morgen wordt het winter.
Takken kreunen in hun keurslijf van versteven dauw.
De kindren knauwen appelen. Hun mond hangt lauw.
Vrouwen sluipen op en af de trappen in het koude huis.
Hun dijen ritselen in dorre kant van ijzel.
Er zijn geen vissen meer, geschapen voor de wieren.
In deze tussentijd verdicht de lucht tot melkijs.
Je trapt er met elk woord bot door een wad.
Dit zij gezegd. Er zij gezwegen (ook over woorden,
luistervinken aan het loergat van mijn hart).
Gisteren ligt doder dan de steen aan zee.
Thans weet ik meer doorheen mijn handen
dan de speurtocht van mijn ogen leert.
Zoog ik de wilde tepel van uw angst, mijn aarde,
(woestijnzon, Nagasaki, Oswiecim and we shall overcome),
het melk- en gifwit van de paardebloem
voor bittere konijnen (overal gejaagd)?
Ik kan de dag niet aan, tenzij met handen van klimop,
de zuignap aan de wakke muren van voorheen.
Soms vreet in mij (onzekere tanden, zei mijn vader;
hij stierf midden een meidag en de oorlog was voorbij)
de vrees: wie lacht om wie en waar
leef ik de dag ten dode zonder angst.
Ik zie mijn handen krimpen; winterharde vogels
eenzaam op ijs, de bekken pikkend in het licht
dat vis wordt onderhuids.
Dan raast in mij de wolf die (zonder zin) bestaat.
Morgen. Jaag ik morgen door de sneeuw,
gedreven door vergeten hoorns, gebrand
met alle merken uit het pakhuis van mijn schuld?
.....
Zet mij tussen grassen, wit
en schuldeloos tegen verweerde gevels aan
en binnen tuinen, tussen boom en lis en lucht.
Ik ben voor regen in verweerde zon beducht
en zeldzaam is de pen die mij
voorbij de dag, voorbij zijn honger schrijft.
paul vanderschaeghe
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Anne Dellart uit Melsele-Waas, auteur van de roman ‘De Mistgrens’ werd voor het hiernaast afgedrukt
gedicht bekroond met de Poëzieprijs van Meise 1966.

Apocalyptisch
apocalyptisch
zijn je dromen kind
want je voeten dragen de zware laarzen van je bloed
je weet dat de wandeltuin van jahweh
vol windrozen staat
je gaat nooit onbedacht de pijnbloemen voorbij
je lacht naar de vogel in je hart
je wijst de wilde dieren aan
en soms een tamme duif
appelbessen kleur je
met een schaterlach
huizen bouw je met zand en dode blaren
water laat je lachen om je hoofd
mussen eten je ogen uit
luid
tast je de muren af
stil vind je een kei vol hemelse geluiden
ik weet het
apocalyptisch zijn je dromen
kind
fernand lambrecht

Grafschrift voor een levend lichaam
uit de getemde takken van de bomen
verrijst de winter
mijn gezicht wordt wit
en mijn gevorkte zwarte vingers juichen
heks is mijn naam
zwart is mijn dal.
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een warme mond uitspuwend de kwetsuren
van wat geen naam meer draagt
van wat men steeds betreurt
oude betovering, oeroude ellende
argeloos kwaad door avondmist versperd;
te zijn geboren
te hebben verlangd
te hebben geplukt het lot
te hebben gekend.
schittering binnen mijn ogen zing
schoon is de aarde, heilig de oorsprong
heks is mijn naam
zwart is mijn dal
erbarm u mijner.

Fernand Lambrecht uit Varsenare ontving voor zijn gedicht ‘Apocalyptisch’ de Prijs Basiel de Craene
1966.
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In memoriam Maurice Roelants
In een grote vereniging als het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond valt er
bestendig iemand te vieren of geluk te wensen - er zijn altijd jarigen en er worden
aan de lopende band belangrijke prijzen behaald - maar achter de deur van die vreugde
staat ook steeds de gestalte van de rouw. De dichter, romancier, novellist en essayist
Maurice Roelants is ons, in zijn eenenzeventigste levensjaar, ontvallen. Wij denken
aan hem terug, niet alleen als aan een grote letterkundige, maar evenzeer als aan een
goede, wijze vriend, die de evolutie van ons tijdschrift van zeer nabij volgde en die
ons - zeer vaderlijk - vermaande toen wij, wat de opmaak betreft, ‘zondigden tegen
de heilige geest van Plantijn, Elsevier en een der grootste lettertekenaars en
drukwerkarchitecten, die wij, speciaal Nederland, recent hebben gehad, wijlen mijn
vriend Jan van Krimpen’, zoals hij schreef. In 1964, toen hij voorstelde een nummer
uit te geven, gewijd aan de boekdrukkunst, waren wij in de gelegenheid hem een
paar keren te spreken: een dergelijke vitaliteit hadden wij van hem, gezien zijn leeftijd,
nooit verwacht. En hij had nog zóveel zaken om het hoofd en zóveel verbintenissen
aangegaan, dat hij - zeer tot zijn spijt - vooralsnog niet kon fungeren als samensteller
van het boekdrukkunstnummer. Zodra de gelegenheid zich zou voordoen, zou hij
opnieuw kontakt opnemen. Nu is het definitief te laat. Het spijt ons tenzeerste, want
wij hadden het als een voorrecht beschouwd samen met hem een aflevering van ons
tijdschrift te kunnen realiseren. En gewoonlijk worden banden tussen samensteller
en redactie zeer stevig en blijvend. Het samen-werken is een stimulans voor de
vriendschap. Schreef hij ons trouwens niet, toen wij uitgroeiden tot algemeen Vlaams
tijdschrift en Verbond: ‘Ik wens u van harte geluk met uw verruimingsinitiatief’?
Wij brengen een laatste hulde aan Maurice Roelants en ergens in ons hoofd blijft
een fragment van één van zijn gedichten nazinderen: ‘Hoe ligt tussen uw einde en
mij dat vreemd verband?’...
Julien Van Remoortere

In memoriam Urbain Van de Voorde

Afscheidsgroet van verbondssecretaris Lucien Dendooven op de uitvaart in de Sinte-Ceciliakerk te
Ganshoren-Brussel.

Onze vriend en medelid Urbain Vandevoorde is uit ons midden weggegaan. Namens
het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, tijdschrift ‘Vlaanderen’, dat meer dan
zeshonderd kunstenaars verenigt uit alle Vlaamse provincies, mag ik hier als secretaris
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een afscheidsgroet brengen aan hem, wiens verdiensten t.o.v. de Vlaamse kunst en
letteren door niemand worden betwist.
Uw leven, Urbain Vandevoorde, stond in het teken van de verbondenheid met uw
volk. In een vurig betoog hebt u de nationale traditie in onze beeldende kunsten
benadrukt, niet met holle frasen, maar met warme golven van eruditie en verstandelijk
evenwicht. Jaren lang hebt u voor een vaste en steeds groeiende lezerskring de pen
gevoerd over plastische kunsten en letterkunde, u hebt inder-

op korte golf

Zoals vroeger reeds gemeld ontving Geert Setola de prijs, uitgeschreven door de Rijkskas voor
Jaarlijks Verlof en het Commissariaat voor Toerisme. Hierboven een foto van de bekroonde
aanplakbrief.

Aan de tentoonstelling ‘Vlaamse Kunstenaars NU’ welke plaatsvond te Merelbeke
van 24 juni tot 3 juli, werkten benevens Wilhelmina Barbé-Van Gucht o.a. ook nog
mee: Gabriël De Pauw, Gerard Gaudaen, Juul Keppens, Chris Metdepenningen,
Florent en Gust Smet. Anton Vlaskop verzorgde de inleiding.
Gedurende juli en augustus stelt kunstschilder Alfons Blomme doorlopend tentoon
in zijn eigen studio: Zeedijk, De Haan-aan-Zee.
Van 14 tot 28 oogst exposeerde kunstschilder Antoon Bogaert uit Wetteren in het
kunstschip ‘Pieter Gorus’, Zele-Dijk.
Van 13 tot 26 oogst exposeerde kunstschilder Bernard Bosschaert in de zaal ‘Horizon’
te Heist aan Zee.
Kunstschilder Renaat Bosschaert uit Assebroek stelde schilderijen en grafiek ten
toon: van 9 tot 22 juli in Studio Jacobs te Knokke, van 24 juli tot 5 oogst in de Geraard
Davidstudio te Brugge (inleiding door letterkundige Paul Vanderschaeghe) en van
6 tot 26 oogst in Kunstgalerij Forum te Oostende (de inleiding werd ook hier
uitgesproken door Paul Vanderschaeghe).
Op 29 juni jl. werd in B.R.T. I de ‘Sonate voor twee violen en piano’ van Nini Bulterys
uitgevoerd door het trio Altmann-Lardinois-Lonel, aan wie deze sonate werd
opgedragen. Verder zal in het Spaanse, geïllustreer-
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de muzikale tijdschrift ‘Ritmo’ een huldigingsartikel verschijnen n.a.v. de door Nini
Bulterys behaalde 2de prijs in de Internationale wedstrijd ‘Koningin Elisabeth’ voor
compositie.
Peter Cabus, componist en direkteur van het Mechels Muziekconservatorium,
verleende zijn medewerking aan de 11-juli-Kunstavond in de stadsschouwburg te
Mechelen.
De beeldhouwster Livia Canestraro exposeerde in de maand juli te Knokke; ook
schilderwerken en tekeningen werden in de expositie opgenomen.
Van de Antwerpse componist Ivo Ceulemans werd op 21 oogst het ‘Tweede
strijkkwartet’ gecreëerd door het Brusselse Quatuor Michel Collin; deze uitvoering
werd uitgezonden door B.R.T. 3. (Het derde kwartet is reeds in juni 1964 gecreëerd
geworden door hetzelfde ensemble). Het ‘Eerste strijkkwartet’ van dezelfde componist
werd een dag later uitgezonden door R.T.B. 3, in de rubriek ‘Musique belge’. De
uitvoering berustte ditmaal bij het Pro Musica Kwartet uit Antwerpen, o.l.v. Armand
Van de Velde. Het was de eerste maal dat de franstalige radio een werk
programmeerde van Ivo Ceulemans.
Kunstschilder Raoul Chanet (Molenstraat 17, St.-Truiden), stelt van 16 tot 31 augustus
zijn werken tentoon in het Casino-Kursaal te Middelkerke. In oktober is deze
kunstschilder te gast in het Rik-Woutersstudio te Brussel.
In het ‘Salon van Nu’ dat doorging van 7 tot 17 juli te Tielt in het Sint-Jozefscollege,
kwamen werken voor o.a. van Jan Cobbaert, Joris Houwen, Pol Patoor, Daan
Thulliez en Leon Van Damme. Inleider was Jan D'Haese.
Aan ‘Expo één’ van de Wevelgemse kunstschilders en amateurfotografen verleende
Marcel Coolsaet zijn medewerking. Een inleiding werd gegeven door Lionel Deflo.
Tussenin droeg de dichter Thierry Deleu voor uit eigen werk.
Kunstschilder Christiaan De Clercq exposeerde van 20 oogst tot 2 september in
kunstgalerij ‘Le Bois Fleuri’ te Keerbergen.
Het Brugs Koperensemble o.l.v. Emiel Decloedt, concerteerde op 4 juli voor de
BRT-West-Vlaanderen, tijdens het programma ‘Het concertleven in
West-Vlaanderen’.
Tot 30 juni stelde de jonge kunstschilder Dick De Gryse zijn werken tentoon in ‘Au
cercle artistique’ te Doornik, Klarenstraat, 21.
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Op 26 oogst verscheen het boek ‘Jan Francies De Zutter’ van Karel M. De Lille (132
blz., gen., geïllustr.). Het werk is geenszins louter een genealogische studie, maar
bevat een beeld uit de (goede) oude tijd. Prijs:

ontmoetingen
daad een nieuw lezend en kunstbegrijpend publiek gevormd, bij talrijke jongeren de
belangstelling opgewekt, misschien tegenspraak uitgelokt, in ieder geval tot nadenken
verplicht. Van de Vlaamse intelligentsia hebt u de achting veroverd wanneer u op
het culturele gebied de degens hebt gekruist. Hoe hevig het soms gebeuren mocht,
u deed het in alle eerlijkheid en zeker op een hoffelijke manier, als ik dat woord
‘hoffelijk’ laden mag met de volle kracht van zijn middeleeuwse betekenis.
Hoezeer u zich ook ingewerkt had in de wereldstromingen van de hedendaagse
cultuur, waarvan u vooral in de stad Brussel gedurende tal van jaren de weerslag
hebt kunnen bestuderen - talrijke exposities die elkaar opvolgden in het razend tempo
van deze tijd, een uiteenspattend vuurwerk van velerlei kunstrichtingen - wij wisten
dat u bij het enregistreren, bij het ordenen van dit alles, bij het positie kiezen, bij het
in harmonie brengen ervan in uw stukken schriftuur, gedragen werd door dezelfde
Vlaamse geest, hetzelfde gezond verstand dat u van uit uw Blankenbergse jeugd
hierheen had gebracht.
Wij wisten met welke zwierigheid u reeds op 28-jarige leeftijd de ontoereikendheid
van het aardse maar ook de tover van de liefde in ‘De Haard der Ziel’ had uitgedrukt;
- en dat deze liefde, in al haar facetten, de godin geworden is van uw poëtisch werk,
met als enige belangrijke tegenspeler: de dood. Eros Thanatos. Spelend in de zeegolf
van uw eigen vers, een door sommigen gewaardeerde, door anderen afgekeurde
vorm, maar ontegensprekelijk uw eigen vers waarin u heer en meester waart.
Beste vriend Urbain, de overgang naar deze nieuwe zijnstoestand weze voor u het
einde van iedere tegenstelling, het tot rust komen van ieder streven, het plotse,
spontane groeien van een paradijselijke, door geen dichter uit te drukken liefde,
oplaaiend in het uiteenvallend kader van de dood. Dit is de afscheidsgroet van het
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.

Jarige kunstenaars
In ons vorig nummer hebben wij een vijftal leden-kunstenaars, die dit jaar 60 of 65
worden, een gelukwens toegestuurd. Hier volgt thans een tweede reeks, ditmaal
uitsluitend plastici.

Pater Kallist Fimmers
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Staf Buffel

Pater Kallist Fimmers
Ik herinner mij nog zeer goed de driedaagse retraite, die ik, bijna twintig jaar geleden,
samen met mijn medeleerlingen uit de Rhetorica, mocht genieten in de Tongerlose
abdij. Wij hebben daar toen ook het atelier van Pater Fimmers bezocht en de
kunstenaar horen spreken over zijn werk en zijn droom. Hoe een dubbeltje rollen
kan... vandaag heb ik de eer diezelfde Pater te mogen feliciteren met zijn zestig jaar,
zulks in naam van het C.V.K.V.
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Pater Fimmers werd op 18 juni 1906 te Antwerpen geboren, trad in de Orde der
Norbertijnen te Tongerlo en ontving de priesterwijding in 1931. Toen reeds schilderde
hij! Wat hij in zijn leven presteerde, valt eenvoudig niet op te sommen in de ons
toegemeten ruimte, maar zijn sterkste werken zijn, naar hij zelf vertelt, zijn
wandschilderingen. Wij citeren ‘Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming’ te Butsbach
(Duitsl.), ‘Ik ben de ware wijnstok’ (Kerk Van der Ham te Mechelen) en ‘De goede
Herder’ en een tweede ‘ware wijnstok’ in de abdij te Tongerlo zelf. Verder ontwierp
hij de versiering van de Meisjesnormaalschool te Herentals, die integraal werd
uitgevoerd (conferentiezaal met glasramen, refter met wandschildering,
altaaraanpassing en schildering van de kapel, grote feestzaal met voortoneel). En
vergeten wij ook niet de versiering van niet minder dan dertig kapelwagens voor
Oostpriesterhulp!
Reeds in 1938 stichtte hij zijn eerste Vespertekenscholen, waar de jeugd niet alleen
schilderkunstig, maar tevens muzikaal en algemeen cultureel wordt opgeleid en die,
erkend door het Departement, een stevige bloei kennen.
Een leven van en voor de kunst, een toewijding die voorbeeldig mag genoemd,
een trouw en getrouwheid, die hem jong hebben gehouden, spijt het voortschrijden
van de jaren. Goed heil, Pater Fimmers, en ad multos annos!
j.v.r.

Staf buffel
Te Leuven, waar hij reeds meerdere jaren verblijft bij zijn zoon - hoogleraar aan de
Alma Mater - werd voor kort deze teruggetrokken mens met een rijk
kunstenaarsgemoed bij zijn tachtigste verjaring gevierd. Staf Buffel werd immers
geboren te Lo in 1886. Hij zal steeds bekend blijven als een knap en gevoelig schilder
van zee en duinen. Hij is kind van de zee, vergroeid met het landschap van onze
westkust, waaraan hij steeds trouw gebleven is. Een schilder die los staat van alle
scholen en richtingen, maar rechtzinnig zijn diepe ontroering weet uit te zingen met
penseel en palet, in doeken die soms, spijt de eenvoud der gebruikte middelen en
techniek, een grootsheid en monumentaliteit bereiken, die doet denken aan
Verschaeves Zeesymphonieën. Het is trouwens naar aanleiding van het
Verschaevenummer (1959, nr. 46) dat wij in ons blad een uitvoerige studie lieten
verschijnen over deze verdienstelijke schilder, die tot de vriendenschaar van de
dichter behoorde. De moeilijke weg, die de kunstenaar heeft moeten bewandelen om
zijn artistiek ideaal uiteindelijk toch te kunnen verwezenlijken, wordt erin geschetst.’
‘Vlaanderen’ biedt hem hierbij zijn gemeende gelukwensen aan en verzekert hem
dat hij in de kunstmiddens niet vergeten wordt.

Andre bulthe
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Zestig jaar geleden, op 20 januari 1906, werd kunstschilder André Bulthé geboren
te Veurne, waar hij nog steeds verblijft. Diep werd hij reeds als kind getroffen door
het romantische stadje met zijn historische grote markt en zijn vele, van ouds
bestaande gebruiken, dat zovele schilders heeft weten te lokken vooral in de tijd voor
en na de eerste wereldoorlog, toen het een kunstenaar nog niet ten kwade geduld
werd zich door een stadsbeeld te laten ontroeren. Ook was er het heerlijke landschap
met zijn eindeloze verten en zijn drukkende, beklemmende stilte. En dan de zee en
de brede duinen van Nieuwpoort tot De Panne, een gebied dat een ware
artiestenkolonie had weten te lokken.
Huiselijke omstandigheden lieten André Bulthé niet toe een ordelijk kunstonderwijs,
waarnaar hij zo hevig verlangd had, te genieten. Dus moest hij zich zelf ontwikkelen
in het tekenen en schilderen, waarvoor hij een natuurlijk talent bezat. Hij toetste zijn
eigen experimenten aan het werk van de vele en soms beroemde schilders, die hij in
zijn stad en streek vooral in de zomermaanden aantrof, wat ongetwijfeld heeft
bijgedragen tot het vormen van zijn smaak en het hem mogelijk maakte als
buitenstaander toch van zeer nabij de evolutie, die de schilderkunst doormaakte, te
volgen. Zo komt het dat zelfs werken van tientallen jaren geleden, die ontstaan zijn
buiten elk verband met de bestaande schildersscholen, helemaal niet buitentijds
voorkomen. Schilders aan wier raadgevingen en medewerking hij met dankbaarheid
denkt zijn o.m. J. Vanbelleghem, J. Van Gucht, Jan Luypaert en Jan Van Looy, met
wie hij zovele uren doorbracht.
Het is slechts na de tweede wereldoorlog dat hij het waagde zelf te exposeren. Dit
gebeurde het eerst enkele malen in Veurne zelf, maar weldra ook te Oostende, Brugge
en buiten West-Vlaanderen. In 1965 neemt hij deel aan de Grote Prijs van Cannes
in het Hôtel Miramar en niet zonder sukses, want zijn twee tentoon-
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200 fr., p.c.r. 61.71.09 t.n.v. de auteur, Cartonstr., 40, Ieper.
Ter gelegenheid van de 11-juli-viering te Roeselare, opende onze ere-voorzitter en
senator-burgemeester, Robert De Man, de tentoonstelling ‘West-Vlaanderens
economische opgang in de laatste jaren’. Aan het Vlaams Volksfeest werd o.m.
medegewerkt door de tenor Jan Himpe, dirigent Albert Van Walleghem en regisseur
Remi Van Duyn.
André Demedts was de feestredenaar te Menen op de 11-juli-viering, waaraan o.a.
ook Gerard Vermeersch medewerkte.
Van de historische schets ‘De Abdij Ter Doest’ van Lucien Dendooven verscheen
zopas de zesde uitgave. Te verkrijgen Hof Ter Doest, Lissewege.
Bij het ter perse gaan van dit nummer verscheen eveneens een nieuwe verhalenbundel
van Lucien Dendooven. Een zestal novellen werd bijneengebracht onder de titel
‘Water 44’ (100 pag. - uitgeverij Brems, Herk-de-Stad.) De gebundelde verhalen
werden geschreven tussen 1960 en 1965.
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Mia Deprez uit Oostrozebeke stelt van 5 tot 25 september schilderwerken ten toon
in Studio Jacobs te Knokke en van 8 tot 23 oktober in galerij Uitverkoren te Ronse,
alwaar André Demedts de expo zal inleiden.
Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen programmeerde op 16 juni het Concert voor
viool en orkest van Maurits Deroo.
Kunstschilder Anto Diez exposeerde van 16 tot 29 juli in Galerij Zwalmlandia te
Sint-Maria-Latem.
Orgelist Stefaan Dombrecht uit Oostende verleende zijn medewerking aan het
buitengewoon concert, dat door het Bach Orchester op 5 oogst werd gegeven in de
HH. Petrus-en-Pauluskerk te Oostende.
In het kader van de nationale muziekwedstrijd Pro Civitate werd op 11 juni voor
zender West-Vlaanderen een pianorecital verzorgd door Hilde Dombrecht, uit
Oostende, zesde laureate in genoemde wedstrijd.
Chris Dubois werd onlangs benoemd als leraar voor orgel aan de Muziekacademie
Adriaan Willaert te Roeselare. Hartelijk proficiat!
Op 2 juli werd in de abdij van Tongerlo P. Kallist Fimmers gevierd naar aanleiding
van zijn zestigste verjaring. Dit gebeurde in de Boerenkrijgschuur op initiatief van
de leerlingen en oud-leerlingen van de door hem gestichte Vesperscholen.
Van 1 tot en met 15 juli stelde Judith Gotelaere haar schilderijen tentoon in het
Casino-Kursaal te Middelkerke.
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De jonge Antwerpse belaardier Jo Haazen (21) behaalde de eerste prijs in de
internationale beiaardwedstrijd te Hilversum in het kader van het Holland-Festival
1966.
Tijdens één van zijn laatste wekelijkse toeristische voordrachten in de nieuwe
akademieraadzaal van de Gentse Rijksuniversiteit heeft de VTB-Gent de ‘primeur’
gekregen van een met drie films geïllustreerde causerie over de in ons land te weinig
bekende Zuidfranse streek, de ‘Landes’. Voor deze ‘ontdekking’ zorgde
voordrachtgever G. Haelman, die ‘con amore’ zijn causerie doorspekte met vele
interessante details.
Kunstschilder Karl Heeremans uit Liedekerke werd aangezocht om, als enig Belgisch
kunstenaar, met een bloemstuk en een figuur deel te nemen aan het Salon van
Versailles in oktober 1966, salon, normaal voorbehouden aan kunstenaars van Franse
nationaliteit.
Op 17, 18 en 19 september stelt kunstschilder Pierre Hendrik uit Wilrijk zijn werken
tentoon in het gemeentehuis te Stekene. Voor 1967 plant hij o.a. tentoonstellingen
in de Boerenkrijgschuur van de abdij te Tongerlo en in de galerij Breckpot te
Antwerpen.
Aan Pol Hommes, student aan het Nat. Hoger Instituut voor Schone Kunsten te
Antwerpen, werd de Baron-de-Brouwer-prijs 1966 toegekend. Bedoelde prijs was
voorbehouden aan studenten-houtgraveerders van de kunstscholen van het ganse
land. Hartelijk gefeliciteerd.
Kunstschilder Jan Hoogsteyns uit Paal nam begin juli deel aan de groepsexpositie
‘Artistiek trefpunt 66’ te Stevoort.
Lieve Huybrechts verleende haar medewerking aan de tentoonstelling van Boechoutse
Kunstenaars, op 25, 26 en 27 juni, te Boechout.
Kunstschilder Renaat Ivens exposeerde tot 22 juli in de galerij Trefpunt, Kerkstraat
41, te Blankenberge.
De wekelijkse rubriek ‘Silhouet’, waarin Dries Janssen sedert 1.10.1965 via de
Gewestelijke Omroep Limburg telkens het ‘gesproken portret’ van een prominent
brengt, blijft ook in het volgende seizoen op het programma. Uitzending: 's woensdag
te 11 uur.
Voor zeven nieuwe zaaluitzendingen in het komende winterseizoen van de
Gewestelijke Omroep Limburg zal Dries Janssen de teksten leveren voor ‘spelletjes’,
waarmee de scherpzinnigheid van publiek en paneelteam getest zal worden.
‘Maria en Magdalena’ is de titel van het luisterspel van de Deen Preben Thomson,
dat op Kerstdag door de BRT-Brussel zal
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André Bulthé: ‘De witte Haan’.

gestelde werken worden geselekteerd voor de expositie in de Galerie Lafayette te
Londen. In 1956, '57 en '61 exposeert hij in het Salon des Artistes Français in het
Grand Palais des Champs Elysées te Parijs. Reeds lang wordt hij geboeid door
Frankrijk, waarvan hij de grote hedendaagse schilders grondig bestudeert;
herhaaldelijk doet hij echte pelgrimstochten naar de streken, die hen hebben
geinspireerd, vooral dan de Provence, die hem biezonder lief is. Deze reizen deden
hem natuurlijk vele schetsen maken voor latere uitwerking met olieverf, maar ook
tal van intens beleefde gouaches die er als het ware vanzelf ontstonden.
Succes beloonde de inspanningen van de schilder, zodat hij met de jaren meer
moeite heeft om voldoende werken te behouden voor tentoonstellingen. Toch kreeg
hij een expositie-ensemble klaar voor het Studio Jacobs in de laatste Pinksterperiode;
binnenkort hoopt hij ook in de Galerij Egmont te Brussel ten toon te stellen.
Ongetwijfeld zal dit bijdragen tot de betere bekendheid van deze schilder, die tot
nog toe slechts in een kring van enthousiaste kunstminnaars grote waardering had
verworven. Trouwens, zijn bescheidenheid zelf is steeds de grootste hinderpaal
geweest voor een ruimere faam. Deze stille en voorname man werkt immers met
liefde aan zijn schilderijen en zoekt niet het grote publiek te treffen.
Onder zijn meest treffende werken uit de laatste jaren citeren wij zijn ‘Grand Prix’,
die sterk de aandacht heeft getrokken te Parijs, zijn ‘Stenen Woud’ en zijn ‘Gezusters’,
waarin de onmenselijkheid van de hedendaagse bouwkunst wordt aangeklaagd, en
zijn ‘Witte Haan’, een indrukwekkend stilleven. Ook Kaartspelers', ‘Circus’,
‘Carnaval’ en ‘Boetprocessie’ lijken ons zeer geslaagde werken.
De grote kunstenaarsfamilie van het CVKV en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ bieden
kunstschilder André Bulthé hun oprechte heilwensen aan.
A.S.
Personen, die nummers van ‘West-Vlaanderen’ in hun bezit hebben en deze wensen
te verkopen, kunnen dit laten weten aan ons Redactiesecretariaat, Pontonstraat, 12
Oostende, met opgave van jaargang en volgnummer. Een ‘zoekertje’, dat gewoonlijk
gunstige resultaten oplevert, wordt graag geplaatst.
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ontmoetingen
Livia Canestraro provinciale prijs West-Vlaanderen voor beeldhouwkunst
De jonge Westvlaamse beeldhouwkunst staat ongetwijfeld in hoog aanzien. Keer op
keer kon de provinciale jury van de vierjaarlijkse prijskamp voor sculptuur prachtig
werk bekronen. Dit is ook dit jaar het geval, nu Livia Canestraro de fel begeerde
bekroning ontving, nadat het de vorige maal haar echtgenoot beeldhouwer Steven
Depuydt was, die verkozen werd. De prijs ging immers naar ‘De Slaap’, een
indrukwekkend expressionistisch uitgevoerd ensemble van Livia Canestraro: twee
naast elkaar rustende figuren met aan hun voeten twee slapende kinderen, het geheel
als zwevende boven een spiegel, waarin de rugzijde weerkaatst wordt.
Met dit werk bereikt de beeldhouwster een hoogtepunt. De tijd ligt reeds ver achter
haar, dat zij als kleine kleuter te Rome de voor vliegersalarm in de schuilkelders
gebruikte kaarsen stal om met het was figuurtjes te boetseren, en dat haar zuster Anna
- een knappe kunstenares, die thans te Parijs gevestigd is - haar het tekenen aanleerde.
Latijnse middelbare studies konden haar niet winnen voor de literatuur, waarin haar
andere zuster Rita als een gewaardeerde dichteres en romancière naam zou maken.
Zij verkoos beslist de richting der plastische kunsten door naar het Kunstlyceum te
gaan en de lessen te volgen van de Romeinse Academie voor Schone kunsten. Een
beurs van de Unesco bracht haar in het Hoger Instituut Ter Kameren te Brussel, waar
de levendige energieke Romeinse met haar bruisend zuiders temperament en de
meditatieve, zwart gebaarde, pijpenrokende, stoere Viaming uit de zwijgzame polders
elkaar leerden kennen.
Als jonggehuwden leefden zij nu eens in de groene bossen van Snellegem, dan
weer aan de blauwe zee bij Napels. Intussen rijpte het talent van de beeldhouwster.
Beeldhouwwerken van haar prijken in kerken te New-Orleans, Chicago en Rome.
Tentoonstellingen volgen elkaar op. Ook haar stijl evolueerde en kreeg meer en meer
vaste vorm. Haar vrouwelijke zin voor het concrete belette haar de stap te zetten naar
de non-figuratie, die Steven Depuydt met zoveel talent beoefent. Moeilijker kon zij
ontsnappen aan de als magische attractie en repulsie tevens, die uitgaat van Permeke,
waarvan het atelier met zijn prachtige beelden

op korte golf
worden uitgezonden in de regie van Maurits Balfoort. De Nederlandse vertaling is
van Dries Janssen. Een wederuitzendig is geprogrammeerd op 27.12.1966. Voor
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dezelfde omroep vertaalde Dries Janssen al eerder het luisterspel ‘Sheherazade’ van
Dieter Waldman (uitgezonden op 19 en 21 december 1965).
Kunstschilder Juul Keppens uit Lebbeke stelde van 17 tot 27 juni zijn werken tentoon
in de galerij ‘Het Landhuis’ te Bornem.
Beeldhouwer Gust Kulche uit Vlezenbeek exposeerde tot 31 juli beelden en akwarellen
in het kasteel van Gaasbeek.
Van 11 tot 24 juni stelde Constant Lambrecht zijn werken tentoon in studio Jacobs
te Knokke-het-Zoute, en van 29 juii tot 18 oogst in ‘La chèvre folle’ te Oostende.
Gaby Landuyt en Roland Vandenbussche namen deel aan de tentoonstelling
‘Schoten-Voorschoten’ in juni, ter gelegenheid van de kulturele uitwisseling tussen
beide gemeenten.
In de Galerie Générale te Oostende, stelde kunstschilder Etienne Le Compte zijn
werken tentoon van 25 juni tot 8 juli.
Kortelings verschijnt, in de reeks ‘Kunstenaars van heden’, een studie door Denijs
Peeters over het werk van deze nog jonge kunstenaar. Dit werk is te verkrijgen bij
‘Kunstenaars van Heden’, Edegemsestraat, 215, Oude God (Mortsel). Prijs: 100 fr.
gen., 125 fr. geb.
Op 23 juni programmeerde de BRT een koncert door de solisten van het Belgisch
Kamerorkest o.l.v. Georges Maes, en dit in uitgesteld relais van het Festival van
Vlaanderen - Basilicaconcerten 1966. Op 27 en 28 juni en op 6 juli werden eveneens
concerten door hetzelfde orkest uitgezonden, steeds o.l.v. G. Maes.
Kunstschilder Roger Meurisse uit Kortrijk zal een tentoonstelling van zijn werken
houden in galerij ‘Oranje’ te Gent, zulks van 1 tot 15 oktober a.s.
In de wedstrijd voor beiaardcompositie, gehouden te Blois-sur-Loire (Frankrijk)
behaalde, zoals reeds vroeger gemeld, de orgelist Chris Dubois de eerste prijs. Toen
wij dit bericht publiceerden, wisten wij niet dat de bekende beiaardier Ghislain
Pouseele in dezelfde wedstrijd bekroond werd met de 2de prijs. Wij wensen hem,
ietwat laattijdig, maar daarom niet minder gemeend, van harte geluk.
In het provinciaal centrum ter Vinkelstraat te Brugge kwam Armand Preud'homme,
op 7 juli, zelf zijn liederen begeleiden.
In het kader van het Festival van Vlaanderen, had op 7 juli te Kortrijk de kreatie
plaats van het oratorium ‘Kersthallel’ van Herman Roelstraete, op tekst van Albe.
Van
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op korte golf
dezelfde componist werd op 13 juni de Sonatine op. 35 door de BRT.
geprogrammeerd.
Vermelden wij nog dat, op 11 september e.k. te 15 u. 30, in de kerk van Haringe,
Herman Roelstraete een concert zal geven op het historisch barokorgel.
Van 7 tot 21 oogst stelde Jan Roose uit Kortrijk schilderijen en grafiek tentoon in
studio ‘Lisvliet’, Willem van Saeftingestraat, 3, te Lissewege.
Zoals in ons vorig nummer vermeld, werd aan Raoul Servais uit Oostende, voor zijn
werk ‘Chromophobia’, de hoofdprijs voor de animatiefilm toegekend op het 4de
Benelux Filmfestival te 's-Hertogenbosch. De bekroonde prent behaalde onlangs ook
de eerste prijs voor de animatiefilm tijdens het 27ste internationale filmfestival te
Venetië. Andermaal dus een hartelijke gelukwens! Vermelden wij eveneens dat, te
's-Hertogenbosch, Herman Wuyts uit Antwerpen, de speciale prijs van de jury ontving
voor zijn werk ‘De Overkant’. In de reeks amateurfilms werden Gerard Lepez en
Albert Roseeuw uit Roeselare bedacht met een prijs vanwege de Nederlandse
Bioscoopbond, voor de eenheid tussen commentaar en beeld in hun bekend 16
mm.-kleurfilmpje ‘Uitvaart’. Zij kregen bovendien de prijs van België, aangeboden
door het Belgisch Commissariaat-generaal voor Toerisme. Twee andere Vlamingen
uit Antwerpen, nl. Karel en Hugo De Bleser, werden op dit festival eveneens eervol
vermeld.
Leo Simoens uit Gentbrugge - momenteel leraar te Lubumbashi (Kongo) - hield op
18 en 25 juli en 1 oogst drie lezingen over ‘R.M. Rilke en de Lage Landen’ in de
rubriek ‘De zeven kunsten’ van de B.R.T. Brussel.
Kunstschilder Florent Smet uit Lokeren exposeerde begin juli in het Kunstschip
Pieter Gorus, Dijk, Zele.
Van 6 tot 19 oogst stelden André en Gustaaf Sorel hun werken tentoon in het
Blankenbergs Archief Trefpunt, Kerkstraat, 41.
Van 25 juni tot 8 juli stelde kunstschilder Gustaaf Sorel zijn werken ten toon in
Studio Jacobs te Knokke-het-Zoute.
In de Galerij ‘Sibeac’ te Koksijde exposeerde Johan Spilliaert van 20 tot 30 oogst.
Beeldhouwer Pol Spilliaert exposeert tot 30 september in de galerij Soumion,
Jordaanstraat, Koksijde.
Het Guldensporenfeest 1966, dat op 10 juli doorging te Sint-Kruis, werd gepresenteerd
door Joris Sustronck, die ook voor de voordracht instond. Begeleider was Roger
Deruwe. Er werden verscheidene liederen van Renaat Veremans en Armand
Preud'homme uitgevoerd.
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ontmoetingen
en schilderwerken op een paar kilometers van de Snellegemse bossen ligt. Ook haar
doeken, die naar geest en onderwerp zeer verwijderd zijn van Permeke, vertonen
toch dikwijls een voorkeur voor okertinten, maar het is vooral in het beeldhouwwerk
dat men iets van Permeke kan aanvoelen.
De meest uiteenlopende technieken beoefent zij: brandramen, keramiek, houtsnede,
droge naald, etsen, waterverf, steendruk, houtskooltekening en dit alles met dezelfde
vaardigheid en knapheid en op zulke wijze dat - zoals het ook voor Michel-Angelo
het geval was - men steeds aanvoelt dat men in de eerste plaats met een
beeldhouwerstemperament te maken heeft, voor wie de plastische vorm en het ritme
der volumes in de ruimte essentieel zijn.
Een ander kenmerk, dat steeds terugkeert in haar werken, is de jeugdige
spontaneïteit, de intuïtieve kracht, de scheppende verbeelding, die haar in staat stelt
alles wat haar omgeeft te gebruiken als uitgangspunt en tot het hogere plan van de
kunst te verheffen. En dan haar verbluffende werkkracht, die haar toelaat, naast een
zeer grote artistieke activiteit, ook nog de vele zorgen op zich te nemen, die de taak
van echtgenote en van moeder van twee schattige kleintjes meebrengt; en nu de
guitige Federico naar school moet, is zij bovendien ijverig begonnen Nederlands te
leren. Sta bene, signora, arrivederla!
A.S.

Herwig Driesschaert provinciale prijs West-Vlaanderen voor grafische
kunst

Vóór enkele tijd werd de uitslag bekend gemaakt van de bekroonden in de Provinciale
Prijskampen van West-Vlaanderen voor de plastische kunsten. De prijs van 25.000
fr. voor de grafiek werd toegekend aan Herwig Driesschaert uit Kortrijk. Deze
Kortrijkzaan kreeg zijn eerste opleiding aan de stedelijke Academie van zijn
geboortestad, waarna hij verder studeerde aan het Hoger Instituut St.-Lucas te Gent,
waar hij het diploma van hoger kunstonderwijs behaalde en ook in 1962 de Grote
Prijs van het Instituut won.
Driesschaert is een bescheiden kunstenaar, die eerder in de afzondering werkte en
slechts op aandringen van zijn vrienden voor het eerst in een Provinciale Prijskamp
mededong met drie grote werken (afmetingen 1 m. 20 op 1 m.) getiteld
‘Gebondenheid’, ‘Vergroeid meevoelen’ en ‘Verzuchting naar de natuur’. Hij
ontwierp, naar hij ons zelf zegde, een eigen techniek en beschouwt zijn kunst als te
situeren tussen abstract en figuratief, maar eerder ontstegen aan het alledaagse. Voor
hem zijn natuur en mens objecten van inspiratie, doch hij wenst niet het goedkope

Vlaanderen. Jaargang 15

succes te zoeken. Zowel in visie als in de technische uitwerking van het onderwerp
blijft hij persoonlijk.
Reeds mocht Driesschaert, ter gelegenheid van een prijskamp uitgeschreven door
de Rotaryclub te Brussel, een eervolle vermelding bekomen als vijfde gerangschikte
op negenhonderd mededingers.
Momenteel beoefent hij de schilderkunst en gaat zijn voorliefde naar de aquarel.
Hij behoort tevens tot de jonge groep, met Cuvelier en Miel Dekeyzer, die in de
Galerij Eggermont te Gent hun werken exposeren. Deze beloftevolle jongere is pas
achtentwintig jaar en momenteel leraar aan het St.-Lucasinstituut te Gent. Wij wensen
hem van harte geluk en hopen dat hij een heerlijke loopbaan als kunstenaar tegemoet
gaat.

Vlaanderen. Jaargang 15

289

ontmoetingen
André Claeys andermaal laureaat

Onlangs werd auteur André Claeys uit St.-Kruis bekroond met de driejaarlijkse prijs
voor Afrikaanse letterkunde, van de Koninklijke Belgische Academie voor overzeese
gebieden. Deze hoge onderscheiding werd hem toegekend voor zijn werk ‘Het duistere
Rijk’, waarmee hij in 1962 reeds de Westvlaamse provinciale prijs verwierf.
Het C.V.K.V. en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ wensen hem langs deze weg van
harte geluk.

Tien jaar ‘Ons Erfdeel’
In deze ‘Wirtschaftswunder’-tijd bestaat er een categorie van mensen, die er rotsvast
van overtuigd is, dat idealisme dient geklasseerd te worden als folkloristisch
verschijnsel. Deze mensen hebben zózeer ongelijk dat het volstaat hun het eerste
nummer van de tiende jaargang van ‘Ons Erfdeel’ voor te leggen: een
‘(Wirtschafts)wunder’, dat gegroeid en geteeld is op idealistische grond, een realisatie
en een realiteit, die daarbij helemaal niets met folklore te maken heeft.
Tien jaar ‘Ons Erfdeel’: een niet te stuiten groeiproces, dat, in nuchtere cijfers
uitgedrukt, een oplage inhoudt, die steeg van 150 (oogst 1957) tot 5.000 exemplaren
(oogst 1966). Wat àchter die cijfers ligt, is het trotse ideaal van velen, de stichters
en medewerkers uit welhaast heel de wereld, de getrouwen uit de redactie, de
propagandisten en degenen, die blijven geloven in de culturele opgang van hun volk.
Dat ideaal ligt vervat in het credo van Marnix van Sint-Aldegonde: ‘Hoe cond ick
u, mijn broeders, oyt vergeten, daar wij toch zijn in eenen stronck gheplant’ - in
moderne versie betekent dit een totaal inzet voor de culturele integratie van het
Nederlandse taalgebied, het behoud en de verbreiding van de Nederlandse cultuur
in Frans-Vlaanderen en in de gebieden, waar deze vanouds een belangrijke plaats
heeft ingenomen, voor de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur in het
buitenland, voor het contact met de Nederlandstaligen in den vreemde en hun
moederland en de samenwerking op brede basis en op cultureel gebied tussen alle
Nederlandstaligen, waar ook ter wereld. Voorwaar een levensprogrmma, dat de
mensen van ‘Ons Erfdeel’ tot het hunne hebben gemaakt. Wij zijn er fier over hen
tot vrienden te hebben, bewonderen hen om hun trotse trouw, wensen hun moed en
werkkracht en vreugde voor de toekomst en zeggen hun onze onvoorwaardelijke
steun toe.
In het eerste nummer van de 10de jaargang treffen wij artikels aan van een
Amerikaan, van een Tsjech, een Australiër, een Zwitser en een Duitser, benevens de
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bijdragen van bekende Nederlandse en Vlaamse taal- en letterkundigen. Deze
aflevering telt niet minder dan 208 bladzijden, is typografisch flink verzorgd en
geïllustreerd met interessant fotomateriaal en reprodukties, waarvan verscheidene
in kleur. De tiende jaargang zal vier nummers bevatten van elk minimum 200
bladzijden. Een abonnement kost voor België 150 fr., voor Nederland f 10, -.
Proefummers en inlichtingen zijn te bekomen, zowel op het Nederlandse (Kerkstraat
1, Raamsdonk, Noord-Brabant) als op het Vlaamse redactiesecretariaat (Murissonstraat
142, Rekkem, West-Vlaanderen).
Jullen Van Remoortere

op korte golf
Van 13 tot 26 oogst exposeert kunstschilder Gaston Theunynck in de Boterhalle,
Markt, te Diksmuide. Deze tentoonstelling gaat door onder de auspiciën van ons
Verbond.
De jonge fluitist Roland Vanden Berghe gaf op 16 juni een recital in de Orangerie
van de Oude Burg te Brugge.
De Mechelse stadsbeiaardier en directeur van de Kon. Beiaardschool, Piet Van den
Broek is op 18 juni voor de tweede maal naar Noord-Amerika afgereisd alwaar hij
een tiental concerten heeft verzorgd.
Ter gelegenheid van het 3de Internationaal Salon van de Humor te Montreal (Canada),
werd ‘Cartoons from around the world’ uitgegeven ($ 1.25). Ons land wordt erin
vertegenwoordigd door Roland Vandenbussche, Lucien Koschak, W. Peleman en
Hugoké.
Begin september 1966 komt een posthuum werk van Marcel Van de Velde, nl. ‘Brugse
Paneeltjes’, van de pers. De inleidingen werden geschreven door Karel M. De Lille
en mr. Alain de Caluwe.
Het boek wordt in een beperkte doch uiterst verzorgde oplage gedrukt en bij het
verschijnen aan alle intekenaars toegestuurd. Men kan nog inschrijven ad 150,- fr.
bij K. De Lille, Cartonstraat, 40, Ieper.
Kunstschilder André Vandevoorde uit Poperinge stelt van 2 tot 21 juli zijn werken
ten toon in Studio Kyndt te Westkerke.
Bij de Uitgeverij Van In te Lier verscheen een kinderboekje, geschreven door Walt
van Hemelhuis: ‘De gekste avonturen van Stafke Zottebolleke’ (18 fr. - luxeuitg.:
35 fr.). Op 28 juli jl. werd deze auteur door Peter Andersen geïnterviewd in het
programma ‘Gouden Regen’ van de B.R.T. West-Vlaanderen; er werd tevens
voorgelezen uit het werk van de schrijver.
Walt van Hemelhuis en Peter Andersen hebben samen een artistieke vertelavond
in elkaar gestoken, onder de titel ‘Kinderen zoeken ouders’, een levensecht verhaal,
doorweven met poëzie, over de adoptie van pleegkinderen. Alle inlichtingen
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daaromtrent bij de beide optredenden, resp. Ommegangstraat, 40, Stasegem (tel.
056/104.80) en Grote Markt, 29, Kortrijk (tel. 056/114.43).
Tijdens het Hafenkonzert op 18 juni jl. te Brugge, werd ons medelid Carlos van
Hooreweder geïnterviewd over de geschiedenis en de toeristische merkwaardigheden
van Brugge. Het programma werd door de zenders Bremen, Hamburg, Frankfurt en
de B.R.T. uitgezonden.
Kunstschilder Leo van Paemel exposeerde van 16 tot 31 juli in het Casino van
Blankenberge. Inleider was letterkundige Paul Vanderschaeghe.
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In de verhalenbundel, die het komende najaar door de uitgeverij Sijthoff te Leiden
wordt uitgegeven, zullen twee verhalen verschijnen van Julien Van Remoortere, nl.
‘De purperen vogel’ en ‘De Vuist’. De bundel zal trouwens dezelfde titel dragen als
eerstgenoemd verhaal.
Van dezelfde auteur werd op 5 oogst jl. het bekroonde toeristische verhaal ‘De
Grotstroom’ uitgezonden door de B.R.T. Brussel. Tijdens het komende radioseizoen
werden tevens verscheidene hoorspelen geprogrammeerd door zender Antwerpen,
o.m. ‘Duinhelmlaan, 13’ (28 sept. en 5, 12, 19 en 26 okt.) en ‘De grot van de zon’
(2, 9, 16, en 23 sept.) Binnenkort verschijnt bij van Goor te Den Haag een nieuw
kinderboek van dezelfde schrijver, nl. ‘De Autobus van Abel naar Babel en
omgekeerd’. Tenslotte werd zijn radioverhaal ‘De groene kangoeroe’ voor uitzending
aanbevolen in de jongste verhalenwedstrijd, uitgeschreven door de B.R.T. en de
N.R.U.; het zal volgend jaar geprogrammeerd worden én in Nederland én in
Vlaanderen.
Kunstschilder Maurits Van Saene exposeerde van 23 juli tot 4 oogst in ‘Trefpunt’ te
Blankenberge. De inleiders waren kunstcriticus Remi de Cnodder en letterkundige
Jack Verstappen.
Van 8 tot 15 oogst stelde Roger Vansevenant uit Poperinge ten toon in het
Gemeentehuis van De Panne.
Van 17 juli tot 16 oogst exposeerde kunstschilder Omer Van Vosselen uit
Beveren-Waas in de Raadskelder van het Gemeentehuis te Sluis (Ned.)
Het Westvlaamse Orkest o.l.v. Dirk Varendonck verzorgde op 9 juli te Blankenberge
een Gulden-Sporen-koncert met werk van Vlaamse meesters.
In de galerij Karkant te Hasselt stelde de Tongerse beeldhouwer Raf Verjans zijn
metaalskulpturen ten toon.
Beeldhouwer Willem Vermandere exposeerde van 20 tot 25 juli in de Handelsbeurs,
Kaai, te Nieuwpoort.
Op 17, 18 en 19 september exposeert Antoon Vermeylen glasramen en grafiek in het
kasteel ‘Veltwyck’ te Ekeren. Opening van de tentoonstelling met
gelegenheidstoespraak door letterkundige Frank Gysen op 17 september te 15 u.
Piet Waelkens stelde van 11 tot 18 juli tekeningen, schilderijen en etsen ten toon in
het Gemeentehuis van De Panne.
Op zondag 12 juni zong het Aachener-Domkoor in de basiliek van Tongeren in het
kader der Basilica Concerten, aan het orgel begeleid door Julien Wilmots.
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verbondsberichten
Aanvaarding nieuwe leden
In de zitting dd. 16 juli jl. van onze Raad van Beheer werden de volgende nieuwe
leden aanvaard:
Antwerpen
Robert Borzet, Berchem (P); Karel Roelants, Antwerpen (P); Staf Van Elzen,
Kontich (P) en Renaat Veris, Grobbendonk (P).
Brabant
Gust Kulche, Vlezenbeek (P) en Michel Van Attenhove, Zichem (D).
Limburg
Armand Preud'homme, Hasselt (M).
Oost-Vlaanderen
Achiel Devos, St.-Gillis-Waas (P); Rik Huys, Merelbeke (L + D) en Maurits Van
Saene, Ninove (P).
West-Vlaanderen
D. Godgaf Dalle, Koksijde (L) en André Deroo, Kuurne (P).
Aan allen van harte welkom in onze bloeiende kunstenaarsvereniging!

Grafici, waak op uw zaak
Daar wij zeker van de veronderstelling mogen uitgaan, dat het C.V.K.V. zich inspant
voor de belangen van haar aangesloten leden, zal het beslist op zijn plaats zijn in dit
blad enkele bedenkingen te uiten, die de belangstelling van de grafische kunstenaars
zouden moeten wekken. Wanneer letterkundigen wensen te publiceren zorgen zij
ervoor, dat eerst en vooral hun auteursrechten gewaarborgd worden. Wij zijn tot de
vaststelling gekomen, dat de meeste van onze grafici niet weten dat er b.v. een
‘Belgische kamer voor grafici’ bestaat en dat velen onder degenen, die zich nergens
aan willen binden, evenmin weten dat er zoiets als een minimum-honorarium tarief
bestaat. Deze bemerkingen hebben geen andere bedoeling dan de onwetenden en
diegenen die menen dat het met het schipperen in de prijzen wel losloopt, de niet
denkbeeldige gevaren van hun houding onder ogen te brengen.
Laten we met de studenten beginnen. Te veel studerenden menen een deel van
hun studiegeld dààrmee te kunnen recupereren door allerhande ‘goedkope’ werkjes
op te knappen in het vak dat zij leren. Zij worden daartoe in verleiding gebracht door
steeds weer andere profiteurs in de drukkers- en uitgeverswereld. Onder de mom
van ‘unieke publicatiemogelijkheid’, ‘uitstekende reclame’ en dergelijke laten ze
zich voor hun ontwerpen (die beslist goed genoeg bevonden worden om uit te geven)
met een aalmoes afschepen. Dat deze bijverdienste echter geen persoonlijke kwestie
voor hen alleen is, zal men aanstonds aanvoelen wanneer men bedenkt, dat al dit
geleverde werk, uitgevoerd door klusjesmannen, een gevoelige aftrek betekent voor
de beroepsgrafici, waartoe ook zij eens zullen behoren. Zullen zij in hun zeker moeilijk
debuut later ook deze klusjes aanmoedigen?

Vlaanderen. Jaargang 15

Verder het geval met de plakkaatwedstrijden in het algemeen, en in het bijzonder
de interscolaire wedstrijden. Een plakkaatwedstrijd met als eerste prijs drie- of
vijfduizend frank is een speculatie op de onwetendheid van velen aangaande de
minimumprijs van 10.000 fr. voor een formaat beneden 120 × 160 cm. Van iemand
die een dergelijke wedstrijd uitschrijft wordt verwacht, dat hij zich tenminste aan de
algemeen geldende minimumprijs houdt; wil hij er als beloning nog iets
tegenaangooien, zoveel te beter. Eén prijs is daarom reeds voldoende maar dan een
goede; het is in elk geval beter dan dezelfde som te splitsen in minderwaardige prijzen
met als gevolg dat grafici van enig belang zich niet zullen laten vangen en men
derhalve een keus van minderwaardig werk zal krijgen. Daarmee steunt men tenslotte
het gescharrel.
De interscolaire wedstrijden echter worden nergens zó als misbruik gestimuleerd
als wel in het vlak van de grafiek. Directeurs en leraars van tekenscholen zouden
zich toch stilaan moeten realiseren dat zij zich, wanneer zij deze wedstrijden
aanmoedigen om spektaculaire roem voor de school te oogsten, op
onverantwoordelijke en schandelijke wijze gedragen tegenover hun oudleerlingen,
die zij jarenlang hebben volgepompt met toekomstdromen. Gelijklopend met de
zogezegde ‘stage’ die zij hun leerlingen opleggen, schieten zij deze oudleerlingen
in de rug.
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verbondsberichten
De inrichters van wedstrijden stellen reglementen op, die alleen over de plichten,
niet over de rechten, der deelnemers handelen. Niettegenstaande hun misleidende
clausules blijft in feite iedere creatie steeds eigendom van de ontwerper en het gebruik
van het ontwerp moet duidelijk omschreven worden. Ander gebruik dan vooraf
beschreven brengt natuurlijk supplementaire vergoedingen met zich mee. De
gebruiksduur dient ook te worden bepaald, om te voorkomen dat schade door
demodering aan de naam van de auteur wordt berokkend. Dat zijn enkele
gezichtspunten. Een ander detail is b.v. het bekendmaken van de jury. De mededingers
hebben het recht te weten welk vlees zij in de kuip hebben. Zij moeten in de
gelegenheid gesteld zijn te weten of zij door bevoegden of onbevoegden zullen
beoordeeld worden. Het komt niet zelden voor dat niet eens de helft bevoegd is en
soms is er niet één vakman bij.
Kunstenaars zijn, soms uit reden van financiële aard of uit hoofde van hun
idealistische instelling, steeds bij uitstek het slachtoffer van geslepen handelslui
geweest die soms niet eens dankbaarheid kennen.
De grafici moeten vooral onthouden, dat zij specialisten zijn, zonder dewelke de
uitgeverij niet zó zou bestaan als ze nu bestaat. Zij vormen een essentieel deel daarvan.
Zij hoeven zich onder geen voorwaarde op stang te laten jagen door beloften. Zij
moeten echter de collegialiteit zó in acht nemen, dat zij uiteindelijk zichzelf helpen.
Het wordt meer dan tijd dat zij, door standvastig aan hun prijzen te houden, hun
klanten eindelijk het respect bijbrengen voor de werkelijke waarde van hun werk.
Als voorbeeld hier enkele minimumprijzen voor courante werken (barema 1959):
Affiches beneden 120 × 160 cm: 10.000 fr. - Tekstaffichette: 2.500 fr. -Affichette:
5.000 fr. - Annonce voor dagbladen: 1/8 blz: 1600 fr.; 1/4: 2800 fr.; 1/2: 4000 fr.;
volle blz.: 5200 fr. - Lay-out voor annonce: min. 800 fr. - Omslag voor revues of
catalogus: 3500 tot 4500 fr. - Omslag voor literaire uitgaven: 2800 tot 4800 fr. Folder: 3100 tot 6450 fr. - Dia: 1500 fr. - Briefhoofden: typo: 600 tot 1000 fr.;
getekend: 1600 tot 2400 fr. - Etiquette: zonder creatie van merk, per dm2: 1200 fr. Fabrieksmerk: 3500 tot 10.000 fr. - Omslag voor fonoplaat: 2500 tot 5500 fr. Postzegel: 7000 tot 15000 fr. - Publicitaire zegel: 5000 tot 10.000 fr. - Wenskaart of
gelegenheidskaart: 1600 tot 3200 fr. De eerste cijfers geven de prijs voor één kleur
weer, de tweede voor verschillende kleuren.
Albert Setola

Lustrumviering te meise
Op 19 juni jl. had te Meise onze 3de Lustrumviering plaats. Het C.V.K.V. genoot in
dit mooie Brabantse dorp een hartelijk onthaal, ook vanwege de inrichters van de
Vlaamse Poëziedagen, die aldaar op dezelfde dag plaatshadden. Hoewel de opkomst
niet langs de hoge kant lag, toch memen wij, dat dergelijke bijeenkomsten beslist
nut hebben, vooral dan met het oog op de interprovinciale ‘verbroedering’.
Tijdens het diner hield onze Voorzitter Jozef Storme een gelegenheidstoespraak,
waarin hij de geschiedenis van Verbond en tijdschrift schetste en de hoop uitsprak,
dat we in de toekomst steeds sterker en machtiger in het kunstleven zouden staan.
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Nadien werd nog ‘geestdriftig’ gedebatteerd over Vlaamse en Europese
schilderkunst, waarna de rust herwonnen werd bij een wandeling door het mooie
park van de Orangerie.
Onze Raad van Beheer heeft de viering uitvoerig besproken. Een opmerking,
waarmee in de toekomst beslist zal rekening worden gehouden, is dat het wenselijk
ware voor dergelijke vieringen te zoeken naar een zo gezellig mogelijk interieur.

Statutaire vergadering
Onze Raad van Beheer trof reeds een voorlopige beslissing inzake het inrichten van
onze statutaire jaarvergadering. In elk geval zal deze doorgaan op zondag, 4 december,
bij voorkeur te Kortrijk.
Dit jaar moet de helft van de raad herkozen worden, in de volgende voorwaarden:
- de 12 leden, die in 1960 verkozen werden, stellen hun mandaat ter
beschikking; ze zijn evenwel herkiesbaar;
- er zullen 16 nieuwe leden verkozen worden in plaats van 12;
- van die 16 leden moeten er minstens 4, en wel 1 per provincie en per kunsttak,
tot de andere Vlaamse provincies behoren.

provinciale prijzen
PROVINCIALE PRIJZEN
West-Vlaanderen
Provinciale Prijs voor Volkskunde 1967 Gevraagd wordt een studie over een
onderwerp, dat de volkskunde, met betrekking tot land en volk van West-Vlaanderen,
in de ruimst mogelijke zin opgevat, aanbelangt. Zonder afbreuk te doen aan de vrijheid
van de inzenders de keuze van het onderwerp naar goeddunken te bepalen, zou de
Provincie de voorkeur geven aan, hetzij een studie over volkssagen in
West-Vlaanderen, hetzij een studie over de vinkeniers (spel en groepsleven) in
dezelfde gouw. Het minimum volume is vastgesteld op 100 getypte bladzijden met
tussenlijn.
Prijs: 25.000 fr. en bovendien 15.000 fr. voor premies.
Indienen vóór 1 juli 1967 bij: dhr. Gouverneur van de Provincie, Dienst voor
Culturele Aangelegenheden, H. Losschaertstraat 3, te Brugge, alwaar het volledige
reglement kan bekomen worden.
Provinciale Prijs voor Fotografie 1967 Gevraagd wordt een fotoreportage (9 foto's
of een veelvoud ervan, min. 18 × 24 cm., zwart-wit) met betrekking op en opgenomen
in het Provinciaal Domein Tillegem-Bos.
Prijzen: 10.000, 8.500, 7.000, 5.500, 4.000, alsmede vijf naprijzen van 2.000 fr.
elk. Nadere inlichtingen op bovenvermeld adres.
Voor beide wedstrijden mogen slechts mededingen: Belgische kunstenaars, in
West-Vlaanderen geboren of er sedert tenminste vijf jaar wettelijk gedomicilieerd
op 1.7.67.
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Bij het ter perse gaan, vernemen wij, dat de jury de Prijs Hoppeland 1966 voor
schilderkunst heeft toegekend: Godfried Vervisch uit Voormezele werd laureaat van
de Prijs van de Provincie, André Vandevoorde (Poperinge) behaalde de Prijs van de
stad Poperinge en Roger Meurisse (Kortrijk) bekwam de Prijs Kunstkring Hoppeland.
Eervolle vermeldingen werden toegekend aan N. Dejonghe, A. Deroo, G. Frimout,
O. Pannecoucke, W. Sarlet, J. Vanhoucke en R. Van Sevenant.
De drie laureaten, alsmede het merendeel der eervol vermelden, zijn lid van het
C.V.K.V. Wij wensen hun van harte geluk en hopen in een volgende aflevering nog
even terug te komen op de prijs en de tentoonstelling, die nadien wordt ingericht.
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Adinkerke
Tentoonstelling Beeldhouwkunst en Grafiek 1966
Deze expo, ingericht door de Provincie West-Vlaanderen n.a.v. de vierjaarlijkse
prijzen voor plastische kunsten wordt van 6 oogst tot 11 september getoond te
Adinkerke, in ‘Meli’. Nadien zal deze tentoonstelling eveneens worden ingericht in
de Lakenhalle te Ieper (17 september - 8 oktober) en in het Provinciaal Hof te Brugge
(15 oktober - 13 november).

Antwerpen
V.T.B. - De Gruyterprijs
De dr. Oskar de Gruyterprijs, initiatief van de V.T.B., werd dit jaar toegewezen aan
Nand Buyl, voor zijn rol in ‘Wie is bang voor Virginia Woolf?’. De overhandiging
zal geschieden te Antwerpen, op 14 september a.s. Tevens zal Jan Cammans gehuldigd
worden als een der laatste levende medewerkers van De Gruyters Vlaamse
Volkstoneel.

‘Jeugd-Opera’
boekt prachtig succes
Te Antwerpen werd in november 1965 een vereniging van jongeren opgericht onder
de naam ‘Jeugd-Opera’, die zich tot doel heeft gesteld de jeugd de weg te tonen naar
de opera, meer bepaald naar de K.V.O., hoewel de vereniging eveneens belangstelling
betoont voor de werking van de beide Antwerpse kamer-opera's. Na nauwelijks
enkele maanden werking, telt ‘Jeugd-Opera’ thans reeds meer dan zeshonderd leden
en, onder het impuls van voorzitter W. Vranken, wordt met man en macht gewerkt
om de duizend te bereiken.

Koordirigentencursus
Het Algemeen Nederlands Zangverbond heeft haar plannen bekendgemaakt voor
een dirigentencursus, die beslist een noodzaak is geworden, gezien tal van koren
behoefte hebben aan een flink getrainde leider. De prijs werd uiterst laag gesteld, nl.
1.000 fr. per jaar. Dirigenten van koren, aangesloten bij het A.N.Z., hoeven slechts
600 fr. te betalen. Alle inlichtingen bij het A.N.Z., Oudaan, 22-24, Antwerpen.

Activiteiten van de Halewyn-Stichting
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De Halewyn-Stichting heeft, zoals telkenjare, dankbaar van de vakantieperiode
gebruik gemaakt om haar muziekpedagogische arbeid voort te zetten. Volgende
initiatieven werden uitgewerkt: instrumentale week te Sint-Hubert (3-10 juli),
elementaire muziekopvoeding te Schoten (12-19 juli), jubileumkoorweek te Oostende
(21-28 juli) en internationale koorweek in Burgeis, Oostenrijk (1-8 oogst).

Brugge
Activiteiten van het gemengd koor Cantores
Zoals wij reeds vroeger hebben aangekondigd, heeft het Brugse koor Cantores einde
juli een concertreis gemaakt naar Monaco. Luidens de persberichten, die wij hierover
lazen, groeide dit optreden uit tot een groot succes, waarvoor dirigent en leden van
harte mogen gelukgewenst worden. Uit het komende programma lichten wij de
volgende belangrijke concerten: ‘The Messiah’ (Festival van Vlaanderen, Gent, 7
september - Festival van Henegouwen, Doornik, 8 september), ‘9de van Beethoven’
(Bergen, 21 sept.), ‘Ein Deutsches Requiem’ (Brahms) (Roeselare, 16 okt. - Paleis
voor Schone Kunsten, Brussel, 24 okt.) en ‘Die Jahreszeiten’ (Haydn) (Brugge, 23
febr. '67).

Westvlaamse dubbeltentoonstelling doorkruiste Nederland
Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft dit jaar bijzondere inspanningen
geleverd om het cultureel kontakt met Nederland te intensifiëren. Twee
tentoonstellingen werden met dit doel samengesteld, nl. enerzijds ‘Kunstschatten in
West-Vlaanderen’, bestaande uit ongeveer 160 foto's op panelen en samengesteld
door dr. Luc Devliegher, anderzijds ‘Twintig schilders uit de verzameling van de
Provincie West-Vlaanderen’, met 24 schilderijen van bekende kunstenaars uit deze
collectie.
Beide exposities samen werden, telkens gedurende een drietal weken, opeenvolgend
ingericht te Sittard in het Kritzraedthuis (maart), te Deventer in de Muntentoren
(april), te Groningen in de zaal Pictura (mei), te Venlo in het stedelijk cultureel
centrum (juni-juli) en te Middelburg in de Vleeshalle van het stadhuis (augustus).
De organisatie ter plaatse berustte bij de culturele raden en de overheidsinstanties,
alsook in één geval - Groningen - bij de jubilerende Commercieele Club, die de
tentoonstellingen inschakelde in een indrukwekkend Benelux-feestprogramma.
De openingsplechtigheden verliepen telkens in een atmosfeer van bijzondere
hartelijkheid, wat voor een verdere uitbouw van het cultureel kontakt tussen Noord
en Zuid ongetwijfeld beloften inhoudt. Betekenisvol is ook het feit dat deze tournee
in organisatorisch opzicht bijzonder vlot kon verlopen, en dat de Nederlandse
inrichters telkens opnieuw blijk hebben gegeven van doeltreffende aanpak. De
verslagen in de pers en de publieke belangstelling waren positief. De belangstelling
voor het kunstpatrimonium in West-Vlaanderen bleek overal levendig. Deze provincie
deelde er ongetwijfeld in de kunsthistorische faam, welke Vlaanderen nog altijd in
het Noorden geniet. Maar ook de moderne schilders, vertegenwoordigd met een
uiteraard beperkt, doch niettemin select, ensemble vonden er passend gehoor. De
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jongere Westvlamingen, geselecteerd op grond van hun provinciale prijs, vielen in
dat hoog gezelschap geenszins uit de toon!

Brussel
Benoemingen bij de B.R.T.
De Raad van Beheer heeft onlangs de volgende benoemingen voorgedragen: Jan
Briers, directeur van de Gewestelijke Omroepen; Dries Waterschoot, directeur Film
en Ontspanning (t.v.); Karel Aerts, diensthoofd van de (nieuwe) Gewestelijke Omroep
Brabant; Willy Carlier, eerste programmator Gewestelijke Omroep Brabant; Ludo
Bekkers, eerste programmator Culturele Uitzendingen (t.v.); Rik Hoedemaekers,
diensthoofd Studiedienst B.R.T. en Karel Van de Velde, eerste programmator Muziek
(Derde Programma).

Algemene vergadering van de Scriptores Catholici
Op de jongste algemene vergadering van de Scriptores Catholici was ook ex-koningin
Marie-José aanwezig als lid van die vereniging en naar aanleiding van het verschijnen
van haar groot historisch werk over het Huis van Savoie. Zij werd gehuldigd o.m.
door de ondervoorzitster Lia Timmermans.
Tijdens deze bijeenkomst werden zes nieuwe Vlaamse leden aanvaard: Mgr.
Maertens, Kan. J. Keunen, Prof. J.A. Van Houtte, Dr. Flor Van Vinckenroye, Dries
Janssen en E.P. Brouns. Er werd tevens hulde gebracht aan de nagedachtenis van
Prof. Van Puyvelde.

Van de Venprijs 1966
Op 11 mei jl. werd te Brussel de Van de Venprijs 1966 uitgereikt. Hij werd gewonnen
door architect Jean Barthelémy, met een ontwerp voor de Luikse universiteit te
Val-Benoit. Kwamen voor de definitieve bekroning in aanmerking: de Résidence
Vincennes te Brussel (Baucher, Blondel, Filippone), de groep woningen te Oudergem
(Lucien Kroll), de woonwijk te Lokeren (J. Van Driessche, P. Van Winckel), een
industrieel complex (Van de Voorde, Raes), een school met internaat (P. Wellens,
A. Nivelle, H. Slangen), het zwembad te Kortrijk (J.A. De Jaegere, P. Felix, J. Tanghe
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en C. Vander Plaetse) en de kerk van het St.-Lievenscollege te Gent (M. Dessauvage).
Vermelden wij nog dat de prijs voortaan om de twee jaar zal worden toegekend.
Bedrag: 100.000 fr., eventueel verdeeld in een prijs van 75.000 fr. en een melding
van 25.000 fr. of in twee meldingen van 50.000 fr. Gebouwen met een industrieel,
commercieel of monumentaal karakter zijn, zoals voorheen, niet meer uitgesloten.

Etterbeek
In memoriam Arthur Meulemans
Te Etterbeek werd op 2 juli jl. meester Arthur Meulemans begraven. Ons medelid,
Raf Belmans uit Geel, schreef, in zijn treffend ‘in memoriam’ het volgende:
‘Ik heb U, meester Meulemans, aan het werk gezien met een musicerend leger
van 800 zangers en muzikanten tijdens het H. Bloedspel te Brugge, tijdens het spel
“Rijpende Oogst” te Leuven en het Credospel op de Heyzel, tijdens het feestspel in
het klooster van Vorselaar, ik heb u zien dirigeren in het N.I.R., ik mocht in de K.V.O.
uw opera “Adriaan Brouwer” aanleren... Heb dank, meester, omdat onze kinderen
zoveel prachtige liederen van u door het leven mogen meedragen!’
Het C.V.K.V. sluit zich aan bij deze laatste huldegroet en biedt aan de achtbare
familie Meulemans zijn christelijke deelneming aan.

Gent
Tentoonstelling El Greco
Wij vernemen dat in het stadsmuseum van de Arteveldestad, van 16 september tot
1 november, een zeer belangrijke tentoonstelling zal gehouden worden van werken
van de Spaanse grootmeester El Greco. Deze expositie, geplaatst onder de auspiciën
van de Spaans-Belgische kulturele akkoorden (toenadering Gent - Toledo), zal een
première zijn voor ons land, vermits geen enkel Belgisch museum werken van El
Greco in bezit heeft.

Hasselt
Derde Limburg-vaart
‘Alle goeie dingen in drieën’ zeggen de Limburgers en dus gaat op 4 september a.s.
de derde Limburg-vaart der Vlaamse letterkundigen door, zulks ter herdenking van
het 6de lustrum van de Vereniging van Limburgse Schrijvers. Het programma is
uiterst gevarieerd en vermeldt o.m. een receptie, aangeboden door dhr. Gouverneur
L. Roppe, een feestmaal op het kasteel van Bokrijk, de eigenlijke ‘Limburgvaart’
door de Demervallei naar Alde Biezen, een ontvangst door de magistraat van
Maastricht en een avondmaal, met optreden door Jos Ghijsen en Louis Verbeeck.
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Wij twijfelen er niet aan, dat dit voor alle aanwezigen een uiterst boeiende én
gemoedelijke dag wordt en wensen hun nu reeds een heerlijke en behouden vaart
doorheen onze Oostprovincie!

Gewijde Kunst in Limburgs bezit
Deze tentoonstelling ging van 20 mei tot 20 juni door in het Provinciaal Begijnhof
te Hasselt, zulks ter gelegenheid van de opening van de 14de Nationale Conventie
van het Lions District 112. De expo groeide uit tot een imposante kunstmanifestatie,
die niet alleen uiterst verzorgd, maar tevens streng wetenschappelijk en duidelijk
tematisch werd opgevat: één boeiend verhaal van eeuwen religieuze kunstbeleving
in Limburg.
Een zeer mooie catalogus werd te dezer gelegenheid uitgegeven, met waardevolle
en boeiende gegevens omtrent de 211 tentoongestelde voorwerpen, en een inleiding
en ‘ter verantwoording’ door de twee bezielers van de expo, resp. Graaf J. de
Borchgrave d'Altena en A. Jansen.

Heist
Festival van het Visserslied
Op 17 september organiseert het Initiatiefcomité van Heist een Festival van het
Visserslied. Alle kandidaten die met een oud of nieuw visserslied willen mededingen
naar de hoofdprijs van 5.000 fr. (in totaal 10.000 fr. prijzen), dienen zich dringend
in te schrijven bij ‘Dienst Toerisme - Stadhuis - Heist’.
Zij dienen te vermelden: naam, adres, leeftijd en te zingen lied(eren). Verdere
gegevens zullen hun worden toegestuurd

Kortrijk
André Demedts-Hulde
Een aantal vrienden van André Demedts heeft het plan opgevat om de 60-jarige
auteur, voordrachtgever, feestredenaar en Vlaming een passende hulde te brengen,
en zulks op zondag, 11 december e.k. te Kortrijk. Teneinde het uitvoerend comité
in staat te stellen deze hulde op een waardige wijze uit te bouwen, werd beslist ook
een steunend comité op te richten; men kan toetreden mits een bijdrage van 100 BF
(f 7, 10 NFF, R. 2.00), te storten op p.c.r. nr. 9990.67 van het A. Demedts-comité,
p.a. Luk Vercruysse, Gentsesteenweg, 57, Kortrijk.
Voor alle nadere inlichtingen verwijzen wij naar het inlegblaadje, gevoegd bij dit
nummer.

Leuven
Nieuwe Davidsfondsvoorzitter
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Toen ons vorig nummer ter perse was, vernamen wij de benoeming van mr. Gerard
Beuselinck uit Torhout tot nationaal voorzitter van het Davidsfonds. Wij hadden
hem toen willen zeggen, dat deze aanstelling ons tenzeerste verheugt. De gelukwens,
die wij tot hem richten, is wel wat laattijdig, maar daarom beslist niet minder hartelijk
en welgemeend!

Mechelen
Rik Wouterstentoonstelling
Op 11 juli was het een halve eeuw geleden, dat Rik Wouters overleed te Amsterdam.
Aangezien deze kunstenaar te Mechelen werd geboren (21 oogst 1882) en er zijn
eerste artistieke opleiding genoot, wou Mechelen deze verjaardag niet ongemerkt
laten voorbijgaan en daarom werd besloten tot een omvangrijke Rik
Wouters-retrospectieve, die meer dan 300 werken bevat.

Oostende
Muziekkalender van het Conservatorium
De solisten van Luik, o.l.v. G. Lemaire (10 nov., Kursaal), Eerste leerlingenauditie
(4 dec., Conservatorium), Quatuor Smetana (15 dec., Kursaal), Prijs Bulcke-Kenipel
(20 dec., Conserv.), De solisten van het Belgisch Kamerorkest o.l.v. G. Maes (26
jan., Kursaal), Tweede leerlingenauditie (4 febr.), Het Trio Di Trieste (23 febr.,
Kursaal), Dido en Aeneas van H. Purcell, o.l.v. G. Maes (9 maart, Kursaal), Derde
leerlingenauditie (23 maart).
Directeur Georges Maes, die al deze initiatieven onvermoeibaar uitwerkte, verdient
een hartelijke gelukwens. Tevens willen wij hier ook onze solidariteit betuigen met
Jan Briers, die onlangs in ‘De Toerist’ (16 juni) het ‘schandaal van het Belgisch
Kamerorkest’ aankloeg. Dit Orkest, dat zijn ontstaan kende in de Festivals van
Vlaanderen te Gent, en dat onder de leiding staat van Georges Maes, bestaat
uitsluitend uit Vlamingen; ‘Les solistes de Bruxelles’, enkele jaren geleden gesticht
door Lola Bobesco is samengesteld uit franstaligen en twee nederlandssprekenden.
Toch hebben zowel het Nederlandse als het franstalige Ministerie van Cultuur besloten
aan de stichting van mw. Bobesco - die van vreemde nationaliteit is - 2,5 miljoen
per jaar te geven, terwijl het Belgisch Kamerorkest, dat beter is en vroeger bestond,
geen cent krijgt.
Zolang dergelijke misstanden blijven be-
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staan kan er van ‘verbetering der betrekkingen tussen beide taalgroepen’ hoegenaamd
geen sprake zijn.

Schoten
Kamer voor plastische kunsten ‘De Voorkempen’
Deze kamer werd onlangs, in het kader van de werking van het Cultureel Centrum
te Schoten, opgericht. Naast de kasteelconcerten en de internationale
volksdansfestivals, die elk jaar worden georganiseerd in het kasteelpark, wordt thans
ook gestreefd om eenzelfde peil te bereiken op plastisch gebied, o.m. door het
inrichten van tentoonstellingen, voordrachten e.d.m. In juni werd reeds gestart met
een groepsexpo. De inrichters richten zich nu tot alle actieve, artistiek hoogstaande
groepen, ten einde wisseltentoonstellingen te organiseren. Het kasteel met domein
ligt langs de grote baan Antwerpen-Brecht-Hoogstraten. De exporuimte en omgeving
zijn werkelijk énig en de voorwaarden enorm gering.
Alle inlichtingen bij de secretaris van de kamer, J.M. Legrand, Hermelijnlaan, 43,
Schoten (tel. 03/52.50.03).

Sint-amandsberg
Yang-kahier ‘Honderd dichters’
De werkgroep-Yang zal in de komende herfst een tussentijds ‘Yang-Kahier’ integraal
wijden aan jongerenpoëzie, zulks onder de titel ‘Honderd dichters’. Alle dichters uit
het Nederlands taalgebied, die nog niet meer dan twee bundels hebben gepubliceerd,
mogen max. drie onuitgegeven gedichten inzenden van max. veertig versregels elk.
Inzenden tot 1 oktober aan de Redactie van Yang, Slotenstraat, 5, Sint-Amandsberg,
alwaar alle nadere inlichtingen kunnen verkregen worden.

Sint-Niklaas
33ste Landjuweeltornooi geopend
Te Sint-Niklaas werd onlangs overgegaan tot de samenstelling van het programma
van het 33ste Landjuweeltornooi: De Gulden Palm uit Leuven zet op 19 november
a.s. in met ‘Jokaste tegen God’ (Herman Teirlinck, creatie); vervolgens komen aan
de beurt: St.-Augustinuskring Antwerpen met ‘Spinoza’ (Dimitri Frenkel Frank - 26
nov.), De Vlaamse Toneelstrijders uit Mechelen met ‘El Greco’ (Luc Vilsen, 3 dec.),
De Breydelzonen uit Borgerhout, met ‘Appartement te Huur’ (Jozef van Hoeck, 10
dec.), de St.-Rembertkring uit Torhout met ‘Hier X Town’ (Jan D'Haese, creatie, 17
dec.), de Karel Van Mandergezellen uit Meulebeke met ‘Sonna’ (Fabricius, 7 jan.),
De Vlaamse Vrienden uit Berchem-Antwerpen met ‘Achter de schermen’ (Frans
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Cools, 14 jan.), De Rupelgalm uit Boom met ‘Blaffen tegen de maan’ (Dimitri Frankel
Frank, 21 jan.) en De Broedermin uit Antwerpen met ‘De Opgaande Zon’ (Heyermans,
28 jan.).

Turnhout
Architectuur van nu tot... 2000
Onder auspiciën van de architectenvereniging van het arrondissement Turnhout,
aangesloten bij de K.M.B.A., het Stadsbestuur van Turnhout en het Economisch
Comité Kempen, richt de koninklijke oud-leerlingenbond Sint-Victorskring Turnhout
op 1 oktober e.k. een studiedag in voor architecten, studenten in de architectuur,
overheidspersonen en allen die zich interesseren voor de problemen over en rond
‘architectuur van nu tot... 2000’.
Volgende sprekers zijn voorzien:
Prof. Dr. Fr. van Mechelen met als referaat: ‘De prognose over de voorziene
evolutie in Europa. België en inzonderheid de noorderkempen op gebied van
ruimtelijke ordening en, hieraan vastgeknoopt, de bevindingen over de streekstudie
in de Kempen’.
Architect Heidelberger (Nederland) handelt over: ‘Groene ruimten en ruimtelijke
ordening (van woning... tot satellietstad)’
Architect Möhring (Duitsland) handelt over: ‘Problematiek der grote
planningsburelen’. Prof. K.N. Elno spreekt over: ‘De problematiek van de integratie
der kunsten naar het evoluerend industrieel bouwen en de woonvormgeving’.
Prof. Architect Nivelle leidt het forum en trekt de besluiten.
De studiedag gaat door in ‘Centrum voor beroepsopleiding’, Markt, Turnhout De
deelnemingskosten bedragen 500 fr., te storten op p.c.r. nr. 452380, Sint-Victorskring,
Turnhout.
Alle nadere inlichtingen bij Jan Luyts, Nieuwstad, 18 Turnhout. Tel.: 014/43127.

Venetie
33ste Biënnale
De Argentijnse ‘schilder’ Julio Le Parc - die in feite beschilderde reliëfs maakt in
de trant van Louise Nevelson en Vic Gentils - heeft de eerste prijs gewonnen op de
33ste Biënnale van Venetië. De eerste prijs voor beeldhouwkunst werd gedeeld door
de Fransman Etienne Marti en de Deen Robert Jacobsen.

Waregem
19de Frans-Vlaamse Kultuurdag
Op 28 oogst had te Waregem de 19de Frans-Vlaamse Kultuurdag plaats. Het succes
overtrof alle verwachtingen en is beslist een hart onder de riem der inrichters. 's
Voormiddags vergaderden de verscheidene secties; een nieuwigheid was de bijzondere
aandacht, besteed aan economie, handel en industrie. Op een vrijmoedige wijze werd
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ook nog gehandeld over jeugd, literatuur, tijdschriften, pers, radio, film, onderwijs,
toneel, heemkunde, geschiedenis en toerisme, zulks met het oog op de te voeren actie
in en voor Frans-Vlaanderen.
Na de middag werd de plenaire zitting geopend door voorzitter André Demedts,
die op de hem eigen wijze, het welkomwoord uitsprak.
Vervolgens werden de verslagen der sectievergaderingen voorgelezen door E.H.
Algoet, Jan Deloof, Frits Niessen, Erik Vandewalle en Jan Olsen. Luc Verbeke,
algemene secretaris, gaf lezing van het jaarverslag, waaruit overduidelijk de enorme
activiteit van het Comité voor Frans-Vlaanderen bleek. De verslaggever ging dan
over tot de huldiging van André Demedts, n.a.v. diens 60ste verjaardag. Jozef Deleu
volgde, namens ‘Ons Erfdeel’, senator Marcel Coucke, namens het stadsbestuur van
Waregem, bestendig afgevaardigde Jozef Storme, namens het C.V.K.V. en Dr.
Fleerackers, kabinetschef, namens de minister van Nederlandse cultuur. Het werd
een ontroerende, hartelijke hulde aan één van onze Vlaamse voormannen, die zich,
na een leven van trouw aan en werken voor zijn volk, nog verontschuldigt voor zijn
tekortkomingen en mislukkingen op dat gebied... Deze uiterst geslaagde Cultuurdag
besloot met een dankwoord van André Demedts, de uitreiking van de prijzen aan de
Frans-Vlaamse laureaten van de taal- en letterkundige wedstrijd en de vertoning van
de film ‘Erfgoed’, een Kultura-documentaire over Frans-Vlaanderen.

Wevelgem
Nieuw tijdschrift
Onder de redactie van Lionel Deflo en Thierry Deleu wordt vanaf september een
nieuw tijdschrift uitgegeven onder de titel ‘Kreatief’ onafhankelijk, kritisch en
informatief cultureel periodiek voor de Zuid-Westhoek. Het verschijnt voorlopig
viermaal per jaar. De helft van het tijdschrift wordt voorbehouden aan
algemeen-culturele bijdragen, voor de andere helft hoopt ‘Kreatief’ het
kritisch-cultureel orgaan van de Westhoek te worden.
Abonnement: 50 fr. - los nr.: 15 fr. - p.c.r. 137.83 van de Kredietbank, Wevelgem
(voor nr. 6685/13/12616).
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Europa Unita, fotoboek, 275 × 240 mm., geplastifieerde stofomslag, vollinnen band
met stempeldruk, 48 pag. tekst (5-talig: Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels),
142 pag. foto's op zwaar kunstdrukpapier, 219 foto's, 2 kaarten in driekleurendruk,
62 pag. commentaar bij de foto's (eveneens 5-talig), uitklapbare index van de foto's
- Uitgeverij Lannoo, Tielt / Den Haag, 1966 - prijs: 525 fr.
‘Geen twee zonder drie’, zegt Lannoo, ‘en alle goede dingen bestaan trouwens uit
drie’. Daarmee werd, na ‘Vlaanderen tussen gisteren en morgen’ en na ‘Antwerpen,
stad aan de stroom’, een derde fotoboek op getouw gezet, dat de titel kreeg ‘Europa
Unita’. Laten wij meteen zeggen, dat het andermaal een schitterende verwezenlijking
is geworden, én tegelijk een getuigenis, of nog sterker, zoals Jacques-René Rabier,
directeur van de voorlichtingsdienst van de Europese Gemeenschappen, het in zijn
voorwoord uitdrukt: ‘De samenstellers van dit fotoboek hebben zich niet beperkt tot
een getuigenis, of tot een kunstuiting. Zij hebben doelbewust de foto's hun eigen taal
laten spreken, om de Europeanen beter met Europa bekend te maken... De Europeanen
als burgers van één maatschappij in opbouw...’. Hendrik Brugmans, rector van het
Europa-College te Brugge, omschrijft het Europa, waarvan sprake in het boek,
nauwkeuriger: de zes leden van de Gemeenschap, het land, dat men wel eens
‘Schumanië’ of ‘Spaakistan’ heeft genoemd. Hij tekent raak en kernachtig de
wordingsgeschiedenis van het Verenigde Europa en spreekt meteen zijn geloof uit
in de toekomst ervan: ‘Is een levenskrachtig Europa van 170 miljoen inwoners niet
een grote wereldmacht in wording?’
Het voornaamste gedeelte van dit werk, dat werd uitgegeven onder auspiciën van
de Europese Gemeenschappen, is vanzelfsprekend het fotogedeelte. Een werkelijk
internationaal (of moeten wij nu zeggen: nàtionaal, gezien ‘Europa Unita’) gezelschap
van fotografen legde in soms werkelijk betoverende beelden ons grote vaderland
vast: Louis Falquet (Parijs), Willy François (Antwerpen), Marcelle Jamar (Brussel),
Pit Koch (München), Karel van Milleghem (Brussel), Christa Peters (Keulen), Ulrich
Zimmerman (Ispra-Varese), e.a.m. Mogen wij, als Vlaming, een héél klein tikkeltje
chauvinistisch zijn en zeggen, dat het werk van de voormelde Vlamingen vast niet
moet onderdoen voor dat van onze buitenlandse broeders? De redactie van het boek
werd toevertrouwd aan Karel van Milleghem, die hiermee bewezen heeft, dat hij
zeer hoog kan en mag mikken. Voor de teksten stond Louis C.D. Joos in en de
vertalingen werden geleverd door de Vertaaldienst van de E.E.G. Grafische
vormgeving en kaarten: (vanzelfsprekend) Boudewijn Delaere, een vaste waarde op
lay-out gebied. Wie de vorige twee Lannoo-fotoboeken bezit, zal zich beslist ook
dit derde aanschaffen - wie geen der drie werken kent, is ongetwijfeld ‘achterop’ en
wij garanderen hem een geestdriftige kennismaking.
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Tot slot: een hartelijke gelukwens aan al degenen, die hebben meegewerkt aan de
realisatie - zo naar geest als naar vorm - van dit heerlijke boek, dat niet zomaar een
kijk-werk alleen is, doch in zekere zin ook tot meditatie aanzet over onze toekomst
als Europeanen, die maar schoon zal zijn, in de mate dat onze eenheid tot ons
bewustzijn doorgang vindt.
jullen van remoortere

Tijdschriften
Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore. Redactie
en beheer: A. Viaene, Annunciatenstraat, 82, Brugge. Abonnement 150 fr. (gironr.
2335.37, A. Viaene).
1965 11, Slachtmaand: Met dit extranummer, uitgegeven met de bijzondere steun
van de provincie West-Vlaanderen, herdenkt ‘Biekorf’ de honderste verjaring van
het eerste nummer van ‘Rond den Heerd’, door G. Gezelle te Brugge op 2 december
1865; het is tevens een jubileumnummer van ‘Biekorf’, dat in 1890 - vijfenzeventig
jaar geleden - eveneens door G. Gezelle werd gesticht.
Het grootste deel van het nummer, dat 64 blz. telt, is gewijd aan een uitvoerige
studie van Hervé Stalpaert over ‘Rond den Heerd's Dagwijzer en de Volkskunde’.
Achtereenvolgens handelt hij over: 1. Rond den Heerd en de Volkskunde, 2. Rond
den Heerd's levensloop, 3. Dagwijzer, Rond den Heerd's introitus, 4. Dagwijzer's
levensloop, 5. Dagwijzer en de volkskunde, 6. Een volksheilige vervolgen in Dagw.
en RDH (St.-Niklaas), 7. RDH's en Dagw.'s fondamenten (bronnen en beïnvloedingen,
zoals de historische kringen en de volkskundige beweging), 8. Dagw.'s discipelen
(Duikalmanan, Karel de Gheldere, Gabriël Celie, Val. Vandevelde en het Lt.
Parochieblad, Michiel English). Sterk synthetisch gestelde en bibliografisch verzorgde
studie.
Het nummer bevat nog artikels van J. de Mûelenaere over de verhouding
Gezelle-Faict aan de vooravond der stichting van RDH, en van A. Viaene over G.
Gezelle en de Gilde van Sinte Luitgaarde (beide met overdruk van belangr. brieven).
Van dit nummer is een extraoplage op groter formaat gedrukt geworden.
‘Vlaanderen’ heeft zich aangesloten bij de jubileumviering door een speciaal
nummer te wijden aan Guido Gezelle. Wij houden ervan hier hulde te brengen aan
‘Biekorf’ en het nog vele jaren vruchtbare arbeid toe te wensen. Deze hulde gaat in
de eerste plaats naar de bescheiden geleerde en grote mens Z.E.H. Antoon Viaene,
aan wie Vlaanderen zoveel verschuldigd is.
12, Wintermaand: Kerels en habijten van de wetheren van Oudenburg, 1398-1460
(A. Viaene) - Wvl. windmolens in 1965 (C. Devyt) - Taalaantekeningen: I, J en K
(K. De Busschere) - Uitgeverstribulaties van Victor Huys, schrijver van Baekeland
(J. Geldhof) - Mengelmaren o.a. over Brugse edelsmeden van de 15e eeuw (E.N.).
Verscheidenheden en vraagwinkel.
Overzicht van de jaargang 1965 (meer dan 400 blz.!)
1966 1-2, Nieuwjaar- en Schrikkelmaand: De landmeter in Vlaanderen, 1281-1800
(A. Viaene) - Oud ‘Menage Boeck’, ca. 1800, van Jr. J. van Huerne - Roeselaarse
drukkers, 1810-1830 (M. De Bruyne) - Rembert van Torhout (A. Viaene over de
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biograaf van St.-Ansgar) - Rederijkersfeest te Wervik in 1493 (E.N.) - De heerlijkheid
van Zwevezele vanaf de 15e eeuw (V. Arickx o.a. over de familie van den Rijne) Mengelmaren o.a. over Diksmuidse almanakken (K. De Lille). Vanaf dit nummer
verschijnt ‘Biekorf’ in een typografisch vernieuwde vorm.
3-4, Lente- en Grasmaand: Marktgeld voor stedelijke hospitalen in Vlaanderen,
1200-1849 (A. Viaene) - Dokter en apotheker (volksspreuken verzameld door
M.C.)-Drukker van Hese, royalist en slachtoffer der repressie van 1790 te Brugge
(Yv. Van den Berghe) - De Waterdokteur van Kortrijk, Joh. Vander Plancke,
1806-1871 (E.N.) - Jan Breydel, Pieter de Coninc en het algem. stemrecht, 1886 (R.
Van Eenoo) - De weg terug (A. Demedts zet zijn jeugdherinneringen voort,
hoofdzakelijk in deze aflevering over zijn moeder en de familie Van den Hende) Incantatieliteratuur in de belang-
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stelling (H. Stalpaert over studiën betreffend de bezweringsformulen) - De
Heerlijkheid van Zwevezele (V. Arickx bespreekt de periode van 1507 tot heden) Mengelmaren o.a. over Dr. L. Devliegher, Kunstpatrimonium van W. VI. en Dr.
Devyt, Westvlaamse windmolens.
Uitgaven van de Kultuurraad voor Vlaanderen
Kort genoteerd, 1965/3, driemaandelijks berichtenblad, 40 pag., abonnem. 100 fr.
per
jaar, p.c.r. nr. 1419.29 Antwerpen.
Inhoud: De culturele bestedingen van de Vlaamse provincies (Mr. J. Smeesters,
adjunct-secretaris van de Kultuurraad); Over het besteden van de vrije tijd (Ridder
P. van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van West-Vlaanderen); Cultuur en
Vrijetijdsbesteding (L. Roppe, Gouverneur van Limburg); De Balletschool van de
Koninklijke Vlaamse Opera, haar geschiedenis, kort genoteerd (Jeanne Brabants,
hoofd van de Balletschool); Van hier en elders; Voor de boeg.
Feiten en meningen, jaargang 1, 1965, nrs. 1-2, maandschrift, 160 pag., abonn. 200
fr., p.c.r. nr. 1419.29.
Zoals gemeld in ons vorig nummer, stak de Kultuurraad voor Vlaanderen van wal
met een nieuw tijdschrift, dat ‘Feiten en meningen’ werd genoemd. In feite is dit
periodiek de voortzetting van het ‘Dokumentatieblad’ van de v.z.w.
‘Werkgemeenschap voor Vorming en Dokumentatie’, die zes jaargangen van het
‘Dokumentatieblad’ heeft uitgegeven en voor wie het onmogelijk is geworden dit
werk verder te zetten. Ten einde geen hiaat te laten, gaat ‘Feiten en meningen’ terug
tot 1 januari 1965 en voorziet de jaargang 1965 te kunnen beeindigen in september
a.s.; daarna zal dadelijk werk gemaakt worden van de uitgave van jaargang 1966.
Voor al wie de Vlaamse Beweging van nabij volgt, is een blad als ‘Feiten en
meningen’ volstrekt onmisbaar en wij kunnen derhalve het periodiek niet genoeg
aanbevelen: als Vlamingen hun zaak willen verdedigen, moeten zij zowel eigen
toestanden als standpunten van de tegenstrevers kennen. Dit onmisbare feitenmateriaal
wordt koel en nuchter - het moét zo! - gebracht door ‘Feiten en meningen’. De
Kultuurraad voor Vlaanderen heeft hiermee een initiatief in handen genomen, dat
alle lof verdient.
Ons Erfdeel, driemaandelijks kultureel tijdschrift, 9de jaargang, nr. 3, maart 1966,
abt. 100 fr., p.c.r. nr. 58.93.45 t.n.v. Jozef Deleu, Menensestraat, 67, Rekkem (W.-VI.).
Inhoud: In memoriam Dr. J.E. Van den Driessche (J. Deleu); Proeve van een
bibliografie van Dr. J.E. Van den Driessche (J. Deleu); Taalstrijd en Vlaamse
Beweging in Frans-Vlaanderen XXVII (L. Verbeke); De dichter J.H. Leopold (P.
Simons); J.H. Leopold (A.R. Holst); Gedichten (J.H. Leopold-André Piot); Brussel,
of het Triëst van het noorden I (Drs. K. Hemmerechts); De Katalanen (Prof. Dr. G.
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Heraud); Karel Appel, het verfdier (J. D'Haese); Prof. Dr. Frans Kalda (Dr. Olga
Krijtova); Uit en over de Nederrijn (W. Corsmit); In de rand (A. Demedts); Vier
ogen om te zien VI (P. Blum); Ontmoetingen in Frans-Vlaanderen (V. Arickx);
Middelnederlands getijdenboek, gevonden te Belle in Frans-Vlaanderen II (R.
Debevere); Duinkerke III (F. Pittery); Frans-Vlaamse taaltuin III (C. Moeyaert); De
geschiedenis van de schilderkunst in Frans-Vlaanderen - slot († Dr. J.E. Van den
Driessche); Grote belangstelling in Madrid voor Rembrandttekeningen (Luis H.
Daal); Het Nederlandstalig boek in vertaling VI (J. Deleu); La France en passant par
le Nord (Dr. R. Ooghe); 18 x Kerstavond in de Westhoek (J. Deleu); Dokumenten
(F. en L. Pittery); Revue du mouvement flamand (D. Carnel); Joost van den Vondel,
Govaert Flinck en het land van Kleef (J. Kempen); Ziekentroost - Cold comfort (J.J.
Slauerhoff - Peter Blum); Kulturele Kroniek; Tijdschriften en boeken; Aantekeningen
en Verslagen.
Ons Erfdeel, 9de jaargang, nummer 4.
Inhoud: Iets over het Nederlandse boek in Tsjechoslowakije (Olga Krijtova); Taalstrijd
en Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen XXVIII - slot (Luc Verbeke); Brussel
of het Triëst van het Noorden II - slot (Drs. Karel Hemmerechts); De dichter Jan
Vercammen (Luc Clerinx); Gedichten (Jan Vercammen - André Piot); Neerlandistiek
in het buitenland: Duitsland (Drs. J.P. Ponten); De dichter J.L. De Belder (René
Verbeeck); Gedichten (J.L. De Belder - Pol le Roy); Die skilder Alexis Preller (J.
Wood); Het Baskenland - Het Baskisch Volk - De Baskische Natie (Michel Galloy);
Nederlandse lessen op de Waalse Televisie (Drs. G. De Laet); Die Suid-Afrikaanse
filminstituut en die Anglo-Boereoorlog (John Willemse); Middelnederlands
getijdenboek gevonden te Belle in Frans-Vlaanderen III (R. Debevere); In de rand
(André Demedts); Albert Servaes (Jan D'Haese); Frans-Vlaamse taaltuin 4 (C.
Moeyaert); Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling VII (Jozef Deleu);
Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa (R. Debevere); Dowaai (Frits
Pittery); Dokumenten (F. en L. Pittery); Le bilinguisme scolaire en Flandre française
(Justin Blanckaert); Kulturele Kroniek; Tijdschriften en boeken; Aantekeningen en
verslagen.
Met dit nummer werd de 9de jaargang van ‘Ons Erfdeel’ afgesloten. Mogen wij
hier nogmaals dit tijdschrift van harte aanbevelen aan allen, die begaan zijn met het
behoud van ons eigen cultureel patrimonium? Hetgeen ‘Ons Erfdeel’ op dit gebied
reeds gepresteerd heeft, belangloos en bruisend van idealisme, verdient
onvoorwaardelijke steun.
De Tekengids, tijdschrift voor creatief werk, esthetische en visuele opvoeding,
uitgegeven door O.V.T., driemaandelijks, abt. 60 fr., p.c.r. 4162.30 (O.V.T., Brugge).
Inhoud:
- jg. 1965, nr. 60
Dit nummer is opgevat als een hulde aan Inspecteur Fr. Regoudt - pedagogisch
leider van het tijdschrift - naar aanleiding van diens opruststelling. Artikels van J.
Verhenneman, A. Monballieu (Waar schilder Regoudt situeren?) en J. Noreille
(Gesprek met Fr. Regoudt).
Een zeer verzorgde aflevering, met talrijke illustraties.
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- jg. 1966, nr. 61
Het 17de Insea-Congres Tokio ‘65 (J.H. Bolling); Waar een wil is... (P. van Leeuw);
Ruimtelijke structuur (J. Noreille); T.G.-Front.
- jg. 1966, nr. 62.
Coördinatie en plastische opvoeding (L. Janda); Statutaire vergadering; Zien en
begrijpen (J. Noreille); Schoolboeken over tekenen; T.G.-Front.
V.W.S.-Cahiers, Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren, 1ste jg., nr. 1, lente 1966,
abt. 100 fr., redactie en beheer: Raf Seys, Stationsstraat, 23, Koekelare.
Het eerste nummer van deze Cahiers werd gewijd aan Marcel Matthijs. Fernand
Bonneure schreef de inleiding en situeert Matthijs’ werk. Verder werden opgenomen
de novelle ‘Het Turkse kromzwaard’ (4de druk), alsmede een bibliografie en een
literatuuropgave. Verzorgde uitgave.
1ste jg., nr. 2, zomer 1966
Deze tweede aflevering staat in het teken van een andere Westvlaamse auteur, nl.
Raymond Brulez. Paul de Wispelaere wijdt aan hem een verzorgde inleiding. De
hoofdbrok vormt Brulez' verhaal ‘De klok’, dat in 1964 zelfs in Amerika (Engelse
vertaling) verscheen. Achteraan in het nummer werd een bladzijde handschrift
opgenomen, en verder een ‘bibliografie’ en een ‘literatuur’-opgave.
Naar wij konden vernemen, zou het winternummer gewijd worden aan een achttal
levende Westvlaamse schrijvers.
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Plastische kunsten
Geert Bekaert S.J., Pop. Het wezen van de kunst, Horizonreeks 2, Uitg. Davidsfonds,
Leuven, 1966. Geïllustr., 64 blz., 45 fr. (ledenprijs 30 fr.)
Pater Bekaert, die tot op heden bij ons weten slechts artikels liet verschijnen, gaf
thans zijn eerste, zij het ook beknopt, essay uit. Hij blijft zichzelf, wat vooral betekent
dat hij zich op de brandende actualiteit toelegt en bereid is het nieuwste met alle
waardering en sympathie tegemoet te treden.
In dit boekje, dat samengesteld werd door de auteur aan de hand van de jongste
publicaties over pop en op, vindt men dan ook heel wat informaties samengebracht
over de nieuwe figuratie en het nieuw realisme, waarvan pop een exponent is. Na
enkele algemene vraagstukken te hebben behandeld (Is pop populair? Is het kunst?
Hoe ontstond het?) gaat zijn aandacht voornamelijk naar de afzonderlijke figuren,
die enigszins aansluiten bij deze richting: Hamilton, Rauschenberg, Jasper Johns,
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Jim Dine, Tom Wesselman,
George Segal, Claes Oldenburg, Peter Blake, Richard Smith, Boshier, Hockney,
Phillips, Allen Jones, Kitaj, Baj, Spoerri, Christo, Arman, Raysse.
De houding van Bekaert tegenover het fenomeen is natuurlijk niet deze van de
leek, die er heel wat pret aan heeft, noch deze van de kunstkenner, die het klasseert
als een weinig nieuws brengende reprise van dada en merz. Hij rekent zich blijkbaar
bij de lucieden die hij beschrijft als nuchter, skeptisch, maar hartstochtelijk geboeid.
Hij is voornamelijk dit laatste. Ons persoonlijk had een nuchtere, skeptische houding
misschien gepaster geschenen. Er hangen zoveel ballons in de kunstwereld, die er
om vragen doorprikt te worden, er is zoveel ijl gedoe dat moet gedemystificeerd
worden. Maar het scheiden van koren en kaf is slechts mogelijk als de oogst binnen
is, leert de parabel. Men kan het de auteur niet kwalijk nemen zich daaraan niet te
hebben gewaagd.
Gewijde kunst in Limburgs bezit, Reeks Limburg Kunstpatrimonium, Uitg. Prov.
Bestuur, Hasselt, 1966; 84 blz., 24 illustraties.
Deze uitgave verscheen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling, die
dezer dagen te Hasselt doorging. Het voorwoord is van ons redactielid, de voorzitter
van de Prov. Fed. v. Beeld. Kunsten, Karel Van Bockrijk. In een inleiding schetst
Gr. J. de Borchgrave d'Altena de geschiedenis van de kunst in Limburg, die reeds in
de Merovinginse tijd aanvangt en belangrijke Karolingische en preromaanse
kunstwerken kent. Een ‘Ter verantwoording’ van Ere-Conservator A. Jansen sluit
meer onmiddellijk aan bij de in de tentoonstelling voorkomende stukken, waarvan
de catalogus het resterende deel van de uitgave uitmaakt. Vooral de beeldhouwkunst
is zeer rijkelijk vertegenwoordigd; merkwaardig is o.m. de vroege evolutie van het
O.L. Vrouwebeeld en de reeks Sint-Anna te Drieëns, naast de zeer oude
Ivoorsculptures; ook de Apostelbalken verdienen alle aandacht. Onder de
heiligenbeelden van omstreeks 1500 is de St.-Lucia van Oostham ongetwijfeld het
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pronkstuk. De tentoonstelling bevat nog tal van liturgische voorwerpen e.a. De
schilderkunst is slechts met een tiental werken
De volgende afleveringen van ‘West-Vlaanderen’ worden dringend gevraagd: nr. 41
(Kortrijk en de Leie) en nr. 73 (De kerkbouw in West-Vlaanderen sinds 1945).
Rechtstreeks onderhandelen met Prof. Dr. F. Van Molle, O.L. Vrouwestraat, 46,
Leuven, a.u.b.
vertegenwoordigd, omdat de inrichters zich op dit gebied wensten te beperken.
De actieve Provinciale Culturele Dienst heeft met deze tentoonstelling opnieuw
een keurige prestatie bewerkstelligd. De expositie zelf en de uitgave van deze
verzorgde begeleidende brochure zullen de kunstminnaar ertoe aan zetten op zoek
te gaan naar het vele mooie, dat in zoveel verloren hoekjes en oude kerkjes van
Limburg verborgen is, en dat natuurlijk onmogelijk kon bijgehaald worden voor deze
gelegenheid. Overigens, de kunstwerken komen nog best tot hun recht in het
natuurlijke kader, waarvoor zij gemaakt werden.
De Wereld van Aart van Dobbenburgh, uitg. Koninklijke Uitgeverij Erven J.J. Tijl,
n.v. Zwolle, 80 pag., 44 lithografieën op groot formaat.
Uit Nederland bereikte ons dit prachtige boek, dat ingeleid wordt door Johan
Schwencke, die een merkwaardige analyse geeft van het werk van Aart van
Dobbenburgh. De aandacht gaat echter vooral en direct naar de heerlijke lithografieën,
stuk voor stuk kunstwerken, die ontroeren en meeslepen en waarop men niet
uitgekeken geraakt. De Marthy-portretten (Marthy is het dochtertje van Aart van
Dobbenburgh) en het prachtige portret van Henriëtte Roland Holst dragen onze
voorkeur weg, hoewel de landschappen en de moederportretten eveneens de moeite
overwaard zijn.
Het boek bevat ook uittreksels uit het ‘Dagboek voor Marthy’, dat van
Dobbenburgh blijkbaar met grote zorg heeft bijgehouden en dat hem ons doet kennen
als een fijn psycholoog, die daarenboven ook met de pen weet te ontroeren.
Aan de hand van dit boek aarzelen wij niet Aart van Dobbenburgh een groot
kunstenaar te noemen, die onvoorwaardelijke bewondering verdient.
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[nummer 89]
Chronologisch overzicht van het leven van Erasmus
Naar de ‘Geïllustreerde Ephemeriden van het Leven van Erasmus’ door Daniël
Van Damme.
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II

GEBOORTE

1469 (?)

28 oktober. Geboorte van Erasmus in
Rotterdam. De Erasmuskenners gaan
thans meestal akkoord om de
geboortedatum in 1469 te situeren
(vroeger 1466).

JEUGD

1473

Zwakke gezondheid. Gaat naar de school
van Peter Winkel in Gouda.

1475

Zijn vader plaatst hem in de school der
Broeders van het Gemene Leven’ te
Deventer en later te Den Bosch. Hij
ontmoet er de beroemde Rodolphus
Agricola, de bezieler der Griekse letteren
in Duitsland, die op hem de grootste
indruk maakt.

1485

Dood van zijn ouders. Drie harteloze
voogden drijven hem naar het
kloosterleven.

1488

Erasmus treedt in het klooster der
Augustijner koorheren te Stein bij Gouda.

DE MONNIK

1489

Erasmus leeft in de geestdrift voor de
letteren, bestudeert de klassieken, schrijft
Latijnse verzen.

1492

Op 25 april wordt Erasmus priester
gewijd.
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1493

De bisschop van Kamerijk, Hendrik de
Glimes, Heer van Bergenop-Zoom, vraagt
aan Erasmus zijn secretaris te worden
voor een eventuele Rome-reis.

1494

Erasmus volgt de bisschop naar Brussel,
Mechelen. Hij beëindigt te Halsteren (bij
Bergen-op-Zoom) zijn eerste werk: de
Antibarbari.

PARIJS

1495

Erasmus krijgt toelating van de bisschop,
door tussenkomst van Jacobus Batt,
lessen te volgen aan de beroemde
universiteit van Parijs. Hij krijgt onderdak
in het ‘Collège Montaigu’ voor
behoeftiga studenten (Jan Standonck van
Mechelen is er provisor). In vele brieven
klaagt Erasmus over het slechte voedsel.

1496

Lente. Erasmus geeft een dichtbundel uit.
Hij gaat terug naar het klooster van Stein,
maar keert in de herfst terug naar Parijs,
niet meer naar het Collège Montaigu,
maar om private lessen te geven aan
zonen van illustere families.

1498

Reis naar Nederland, terugkeer naar
Parijs.

EERSTE VERBLIJF IN ENGELAND

1499

Erasmus geeft zijn plan op naar Italië te
gaan, want door toedoen van zijn jonge
leerling, Lord Mountjoy, wordt hij
uitgenodigd naar Engeland. Het groot
evenement van dat jaar was zijn
ontmoeting met Thomas Morus. Hij
ontmoet er ook de toekomstige Hendrik
VIII, toen negen jaar oud. Hij doet vooral
aan bijbelstudie, onder invloed van J.
Colet.
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ZWERFTOCHTEN

1500

Keert terug naar Frankrijk, verblijft
enkele maanden te Orléans (bij Jacob
Voecht van Antwerpen). Later vindt men
hem terug te Parijs waar de eerste editie
verschijnt der Adagia (met 800 spreuken).

1501

Hij vlucht uit Parijs waar de pest heerst,
verblijft enkele tijd in zijn klooster in
Stein, verder te Haarlem en te Veire.
Verblijf in het kasteel te Tournehem bij
zijn trouwe vriend Battus en in het
klooster te Sint Omaars bij Jean Vitrier.
Uitgave: Enchiridion militis Christiani.
Overlijden van zijn beschermers Hendrik
Bergen en Anna van Vere.
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III

EERSTE VERBLIJF TE LEUVEN

1502

Erasmus vestigt zich te Leuven. Adrianus
van Utrecht, rector der Universiteit van
Leuven, de latere paus Adrianus VI, biedt
hem een leerstoel aan, doch Erasmus
weigert.

1504

Erasmus vindt in de bibliotheek van
Leuven een manuscript van Lorenzo
Valla's Annotationes in Novum
Testamentum. Dit geeft de eerste stoot
voor zijn latere uitgave van het Nieuw
Testament, in het Latijn en het Grieks.

TWEEDE VERBLIJF IN ENGELAND

1505

Na de uitgaven van Annotationes te Parijs
bij Jodocus Badius (een Vlaming uit
Asse) en de heruitgave der Adagia bij
Johannes Philippi (Parijs), vertrekt hij
voor een tweede maal naar Engeland.
Ontmoet er benevens More, de beroemde
theoloog John Colet, de bisschoppen John
Fisher en William Warham.
In april 1506 treedt hij in dienst van
Battista Boerio uit Genua, lijfarts van
Hendrik VII, om diens zonen als
preceptor te vergezellen naar Italië.

ITALIË

1506

Na Parijs doet hij te paard de overtocht
der Alpen en componeert een
merkwaardig poëem: Carmen. Te Turijn
bekomt hij het diploma van Doctor in de
Theologie.
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1507

Te Bologna verblijft hij een vol jaar,
waarna hij te Venetië de beroemde
drukker Aldus Manutius ontmoet.

1508

Definitieve uitgave der Adagia met 4251
spreuken en historische gezegden uit de
oude Klassieken. Dit beroemde werk
kreeg de naam van ‘het arsenaal van
Minerva’.
Erasmus publiceert uitgaven of
vertalingen van Plato, Pindaros,
Pausanias, Plautus. Terentius, Seneca.
Erasmus verblijft te Padua, Rome en
Napels.

1509

Uitgenodigd door Mountjoy naar
Engeland, verlaat Erasmus Italië te paard
en begint in de rusturen aan zijn meest
bekende werk: de Lof der Zotheid.

DERDE VERBLIJF IN ENGELAND (1509-1514)

1510

Einde 1509 te Londen aangekomen,
neemt hij zijn intrek bij Thomas Morus.
In enkele dagen tijds beëindigt hij zijn
Lof der Zotheid (Stultitiae Laus, Moriae
Encomium), opgedragen aan Thomas
Morus.

1511

Reis naar Frankrijk voor de uitgave der
Lof der Zotheid bij Gilles de Gourmont
te Parijs en bij Mathias Schürer te
Straatsburg. Op 24 augustus terug in
Engeland, vestigt zich te Cambridge.

1512

Benoemd door Aartsbisschop Warham
tot rector van Aldington in Kent.

1513

Schrijft onder anonymaat een pamflet
tegen de oorlogsvoering van de paus:
‘Julius exclusus’.
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1514

Vertrek uit Engeland langs Kales,
Leuven, Mainz (waar hij Ulrich von
Hutten ontmoet) naar Basel.

EERSTE VERBLIJF IN BASEL (1514-1516)

1514

Erasmus wordt vol eer in Basel
ontvangen. Men noemt hem ‘Lumen
Vitae’. Leert de drukker Jan Froben
kennen, die zijn vriend wordt. Eerste
uitgaven van Froben: Plutarchos en
Seneca.

1515

Kortdurende reis naar Engeland en
terugkeer naar Basel. Ontmoeting met
Hans Holbein. Uitgave van de Lof der
Zotheid bij Froben.

1516

Erasmus wordt benoemd tot Raadgever
van Karel V (met een jaarlijks van 200
gulden) en schrijft voor hem: Institutio
principis Christiani en Querela pacis.
Uitgave van het Nieuw Testament - een
revolutie en een revelatie - naar de
originele Griekse tekst en in een eigen
Latijnse vertaling.
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IV

TWEEDE VERBLIJF TE LEUVEN (1517-1521)

1516

Erasmus keert terug naar de Nederlanden.
Krijgt van Leo X de langverwachte
dispensaties (ontslaging van het
monniksleven en van de
priesterklederdracht; toestemming om
prebenden te mogen ontvangen). Verblijf
te Brussel, Gent, maar meest bij Peter
Gilles, de stadssecretaris van de stad
Antwerpen. Begin 1517 schildert Quinten
Metsijs Erasmus en Gilles, het beroemde
dyptiek aangeboden aan Morus.

1517

In augustus komt Erasmus te Leuven aan
bij Paludanus, rector der Universiteit. Hij
zet zich volledig in voor het Collegium
Trilingue.

1518

Korte reis naar Froben in Basel. Keert op
21 september terug te Leuven, zwaar ziek.
Dirk Martens verzorgt hem. Twist onder
theologen.

1519

Luther schrijft naar Erasmus te Leuven.

1520

Erasmus wordt gemengd in de strijd tegen
Luther, veroordeeld in juli 1520 door Leo
X. In oktober is Erasmus tegenwoordig
te Aken op de kroning van Keizer Karel.

ANDERLECHT (31 mei 1521 - 28 oktober 1521)

1521

Na het edikt van Worms, waaraan Luther
weigert zich te onderwerpen, wordt
Erasmus aangevallen door de faculteit
omwille van zijn neutraliteit ten opzichte
van Luther. Hij neemt zijn intrek in de
‘Swaene’ te Anderlecht (gebouwd in
1515, nu genoemd Erasmushuis). Hij
schrijft er zijn beroemde 21 brieven en
vele bijbelstudiën. Op 28 oktober vlucht
hij om zich aan de theologische twisten
te onttrekken.
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TWEEDE VERBLIJF TE BASEL

1522

Geroepen door Froben, bereidt hij de
uitgaven van de Kerkvaders voor:
Cyprianus, Ireneus, Ambrosius,
Augustinus, e.a.

1523

Holbein maakt de drie beroemde
schilderijen van Erasmus.

1524

Erasmus publiceert zijn De libero
Arbitrio (over de vrije wil) tegen Luther.

1526

Luther antwoordt scherp met ‘De servo
arbitrio’ (over het knechtschap van de
wil). Epiloog van Erasmus met
Hyperaspistes. Erasmus schrijft Institutio
Christianl Matrimonii. Nieuwe
vermeerderde uitgave der Colloquia.
Dürer maakt de fameuze ets van Erasmus.

1527

Erasmus publiceert Cideronianus, een
pleidooi voor een Bijbels humanisme.

1528

Overlijden van zijn drukker Froben.

1529

Godsdienstoorlog te Basel, vanwaar hij
vertrekt op 13 april.

FREIBURG-IM-BREISGAU
1530

Het gemeentebestuur biedt hem onderdak
in huize ‘Zum Walfisch’, gebouwd door
Maximilianus. Koopt later een huis in
Freiburg. Briefwisseling met gans
Europa.

1530

Uitgaven van Chrysostomus. Heruitgaven
van de Colloquia en de Adagia.

DERDE VERBLIJF TE BASEL

1535

Erasmus komt einde juni toe te Basel bij
de zoon van Froben, die de drukkerij nog
heeft uitgebreid. In juli wordt zijn vriend
Th. Morus onthoofd in Londen.
Erasmus weigert de kardinaalshoed. Hij
wil onafhankelijk sterven. Vanaf einde
oktober komt hij nog zelden uit bed.
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Schrijft zijn laatste werk: Over de
Zuiverheid van Christus' Kerk.
1536

Hij sterft in de nacht van 11 op 12 juli
met als laatste woorden in het
Nederlands: ‘lieve God’. Hij werd
begraven in de Munster te Basel.
Nomen Erasmi numquam peribit (John
Colet).
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Erasmus spreekt nog tot onze tijd

M. Hohenauer: zilveren munt met de beeldenaar van Erasmus, 1531.

Oui Erasme, Oui Maître, tout ce que je sais, tout ce que je vaux, c'est de
vous seul que je le tiens et je le proclame bien haut.
François Rabelais.
Vlaanderen, tijdschrift voor kunst en cultuur, wijdt dit nummer aan één der grootste
zonen der lage landen, aan de Prins der Humanisten: Erasmus van Rotterdam.
Erasmus werd ongeveer vijf eeuwen geleden geboren; het heeft nu wel geen
primordiaal belang voor dit cultuurblad te weten of Erasmus geboren werd op 27
oktober 1466 of 1469. Wij mogen nochtans wel verklaren dat wij, met vele anderen,
in de overtuiging verkeerden, dat hij geboren werd in 1466 en dat zulks oorspronkelijk
de aanleiding was om dit Vlaanderen-nummer te wijden aan de Prins der Humanisten.
Daniël van Damme, Conservator-stichter van het Erasmushuis te Anderlecht, begint
zijn schitterend boek ‘Geïllustreerde Ephemeriden van het leven van Erasmus’ met
de geboorte van de Meester te situeren in 1466. Overigens, in de laatste uitgave van
de Encyclopedia Britannica (1966) staat als geboortejaar c. 1466 vermeld. Nochtans
heeft Daniël van Damme ons enkele maanden geleden medegedeeld, dat de
Erasmusspecialisten thans meestal akkoord gaan om zijn geboortejaar te situeren in
1469. Erasmus overigens draagt er de schuld van, want hij heeft in vele brieven zijn
geboortejaar verdoezeld, wegens de onwettigheid zijner geboorte, die als een last op
hem woog. Hij is gestorven op 11 juli 1536 te Basel. Was Keizer Karel de beroemdste
zoon van zijn eeuw op politiek vlak, zo was Erasmus de Genius van zijn tijd, Lumen
Mundi. Wij allen trachten naar voorbeelden op te kijken, die ons eigen leven kunnen
bezielen. Veel is over Erasmus geschreven door bewonderaars en tegenstanders. Tot
in de vorige eeuw was hij niet meer dan een naam, maar nu werd zijn persoonlijkheid
volledig in het licht gesteld: diegenen die hem afbreken moeten wijken voor hen, die
hem stellen als een levensvoorbeeld, dat bewondering en navolging verdient. Hij
werd verguisd door alle fanatici, zowel van katholieke als protestantse zijde: in beide
kampen werd hij uitgescholden voor zijn tweeslachtigheid, zijn gemis aan durf om
positie te kiezen. De waarheid, in het perspectief van de laatste vier eeuwen gezien
is deze: Erasmus is zijn geloof en kerk immer trouw gebleven, maar met scherpe
woorden heeft hij in zijn kritiek haar fouten bestreden want de kerk was ‘ziek in
hoofd en leden’. Luther ook heeft hij bestreden, omdat Erasmus de una-sancta Ecclesia
wilde behouden, hoewel hij door zijn kritiek het ei heeft gelegd dat Luther heeft
uitgebroed. Twee zinnen karakteriseren de ‘haat’ der twee partijen; gezien uit de
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katholieke gezichtshoek lanceerde een Italiaanse monnik, Ambrosius Catharinus,
het vernietigend woord: ‘Wat Erasmus plantte, bewaterde Luther en de duivel gaf
de groei’; en in zijn Tischreden gaf Luther het bevel: ‘Erasmus moet gehaat worden
en ik vermaan u allen hem te beschouwen als de vijand van God’ (1530). Dit is
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het tragisch dilemma dat zijn twintig laatste levensjaren heeft beheerst. In de tijd van
Oecumenisme en toenadering onder de christenen mogen wij getuigen: Erasmus
spreekt nog voor ónze tijd.
Hij bracht ons een Europese boodschap: ‘Ik wens een wereldburger te worden
genoemd, een vriend van alle naties.’ Erasmus is de eerste grote cosmopoliet. Deze
man, te Rotterdam geboren, streefde ernaar supranationaal te zijn. Overal voelde hij
zich thuis: in de Lage landen, in Frankrijk, in Engeland, in Italië, in Duitsland, in
Zwitserland. In elk dezer zes landen heeft hij jarenlang gewoond en hij heeft er zijn
ontelbare werken laten drukken. Zijn droom was, als Europeaan avant la lettre, te
streven naar één politiek Europa (het imperium van Keizer Karel), naar één wereldtaal
(het Latijn als taal der geestes-aristocratie), naar één godsdienst (een hervormde
katholieke kerk). Zijn tijd kon vergeleken worden met de onze: de ontdekking van
de boekdrukkunst en van de Nieuwe Wereld in de 16e eeuw waren de ruimtevaarten
der 20e eeuw. Hij wist de kracht der boekdrukkunst ten dienste te stellen van zijn
cosmopolitisme, want hij erkende geen superioriteit van de ene natie boven de andere.
Daardoor behoudt hij een speciale plaats in de geschiedenis. Parafraserend op een
bekende zin: ‘Ik trachtte te weten te komen of Erasmus van Rotterdam tot deze of
gene partij behoorde’, zou men kunnen antwoorden: ‘Erasmus est homo pro mundo’.
Daarom hield zijn Europese boodschap ook een vredesboodschap in. De oorlog heeft
hij verketterd: Dulce bellum inexpertis. In de oorlog zag hij de Antichrist, ‘de
schipbreuk van alle goede dingen’. Deze teoreticus van het Pacifisme proclameert:
de ganse wereld is een gemeenschappelijk vaderland.
Doch hij bracht ons vooral een humanistische boodschap. Oorspronkelijk was de
begripsinhoud van Humanist de beoefening der schone letteren (inzonder de oude
klassieken) in tegenstelling met de gewijde letteren, doch weldra zal het woord
humanisme een wijsbegeerte omvatten, waarvan de mens zelf voorwerp en doel is.
Humanisme, opvoeding tot humanist, kan slechts verkregen worden door ontwikkeling
en grondige studie. Daarom bestreed hij, in eerste instantie, iedere vorm van fanatisme,
van onwetendheid en van onverdraagzaamheid, want deze zijn in zijn ogen ‘de
erfzonden van onze wereld’. Fanatisme is geborneerdheid en heeft vele maskers,
door hem beschreven in zijn onovertroffen ‘Lof der Zotheid’. Fanatisme is de bastaard
van de geest en heeft niets te zien met vastberadenheid en beginselvastheid, die beide
goed gepaard gaan met verdraagzaamheid. Daarom richtte hij zich tot een élite, dat
gevaarlijke woord, waarvan mijn vriend Amaat De Bocq volgende erasmiaanse
definitie gaf voor de leden van de Orde van de Prince: ‘op algemeen menselijk gebied,
door hart en geest het voorbeeld geven van dienstbaarheid, eerlijkheid, morele moed
en levensstijl’.
Wat is het ‘erasmiaanse’ in het gedrag van de mens? Het is een moeilijk te
beschrijven gevoel van eerbied voor elke menselijke persoonlijkheid, waardoor men
in zijn eigen opvattingen en idealen gestaald wordt, doch waar steeds begrip wordt
gevoeld voor ‘de andere’ en waardoor de dialoog mogelijk wordt. De echte humanist
is verdraagzaam, wetend hoe lastig het is om tot het inzicht der zuivere waarheid te
komen. Wij zijn allen mens, dus faalbaar. Aldus begrijpen wij beter de spreuk van
Terentius: ‘Homo sum, humani nihil a me alienum puto’.
Sinds Erasmus' geboorte, vijf eeuwen geleden, werd de humaniteit dikwijls met
hoop vervuld, doch zij werd steeds jammerlijk ontgoocheld. Zelfs in haar beste
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vertegenwoordigers kon zij de verloren synthese niet terugvinden, alleen de
levensverscheurdheid werd vergroot door onmenselijke oorlogen. Zal Teilhard de
Chardin de synthese brengen, waarvan Erasmus heeft gedroomd? De grote strijd om
de hoogste waarden mag ons niet afschrikken, want op ons allen rust de plicht niet
te slapen op ons schild, maar ons te weren om de droom van Erasmus voor onze
generatie te helpen verwezenlijken.
Mocht dit nummer een bijdrage zijn om de erasmiaanse geest te cultiveren en
mocht het de grootse inzet zijn der Erasmus-herdenkingen, gepland voor 1969. Wij
danken onze grote vriend Daniël Van Damme, de Conservatorstichter van het
Erasmushuis te Anderlecht, voor de foto's die hij ons te leen gaf en voor de teksten
die wij mochten putten uit zijn werken. Wij danken eveneens de hoogleraren Prof.
Alois Gerlo (univ. Brussel), prof. em. Robert Foncke (univ. Gent), prof. Michel
Neirynck (univ. Leuven) en Prof. Gilbert Degroote, die verschillende boeken heeft
geschreven over de Prins der Humanisten. Ook gaat onze dank naar de overige
medewerkers: de heer Van den Branden, conservator van het Erasmushuis en de heer
Marcel Lambin, Directeur-Generaal van het Rode Kruis. Allen hebben, in echte
oecumenische geest, hun steentje bijgedragen tot de uitgave van dit Erasmusnummer.
Doorheen de wisselvalligheden van het lot en de onrust van de tijd, zal de naam
van Erasmus blijven lichten als een vuurbaken die de twijfelende mensheid de weg
wijst naar wederzijds begrip, naar wereldvrede en hogere humaniteit. Zo blijft
bewaarheid John Colets spreuk, gegrift op het standbeeld van Erasmus te Rotterdam:
‘Nomen Erasmi numquam peribit’.
Dr. Eug. Mattelaer.
Voorzitter Cultuurverbond - Knokke
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Leven en werk van Erasmus

Rotterdam, Nederlandse gravure 17de eeuw.

Het kan beslist geen gemakkelijke opgave genoemd worden, het leven van Erasmus
te beschrijven. Het is inderdaad zodanig met een massa historische omstandigheden
verweven, dat de biograaf in feite vooraf een tijdsbeeld zou moeten schetsen, waarin
de grote lijnen van de Europese geschiedenis samenvloeien.
Maar dit zou ons beslist te ver voeren en herhalen wat reeds in andere bijdragen
van dit nummer wordt vermeld. Het lijkt ons goed vooraf de aandacht te vestigen op
het feit, dat een geleerde als Prof. Dr. P.P. Post 1469 vooropstelde als zijnde het
geboortejaar van Erasmus. In 1969 zal het bijgevolg 500 jaar geleden zijn, dat de
grote humanist het levenslicht zag: voorwaar een reden voor een feestelijke
herdenking!
Erasmus werd geboren te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober 1469 (of
1466 of 1467?). Zijn moeder, Margaretha, was de dochter van een heelmeester uit
Zevenbergen; zijn vader, Geert, een burger uit Gouda, die zeer goed de oude talen
kende en die aan zijn zoontje een voornaam schonk, die de zijne was, maar dan in
het Grieks vertaald. Geert betekent immers ‘beminde’ en dat werd dan in het Grieks
weergegeven als ‘erasmios’. Toen hij meerderjarig werd, voegde Erasmus zelf er
nog ‘Desiderius’ aan toe, zodat op de titelbladen van zijn werken vermeld wordt
‘Erasmus Desiderius Roterodamus’. In een boekje ‘Compendium vitae’, geschreven
in 1524, verdoezelt Erasmus de omstandigheden van zijn geboorte, zulks ten ongerieve
natuurlijk van toekomstige biografen. Dit is trouwens de reden, waarom zo getwijfeld
wordt tussen 1466, 1467 en 1469.
Erasmus had wél een reden om aldus te handelen: hij heeft heel zijn leven zwaar
geleden onder het feit, dat zijn vader een priester was en hijzelf dus een onwettig
kind. Vaak moest hij de kwetsende uitdrukking ‘Batavus batardus’ horen, zelfs nadat
paus Leo X in 1517 algemene dispensatie had verleend.
Bij alle biografen leest men dat Erasmus een zwak gestel bezat, maar als kind zeer
verstandig en met veel lust studeerde in de koorschool van Utrecht, waar hij de
vermaarde Jacob Obrecht, die aan het hoofd van een beroemd muziekinstituut stond,
heeft gekend. Zijn moeder vestigt zich te Deventer ‘om zijn jeugd te behouden en te
verzorgen’.
Van 1475 tot 1484 bleef hij leerling van een school, die aan de congregatie van
de ‘Broeders des Gemenen Levens’ behoorde. Deze Deventerse instelling was een
cultuurcentrum en de leraars werden geïnspireerd door een drang naar vernieuwing
van het mystiek leven. Sedert het begin van de 15de eeuw ging van deze inrichting,
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die in grote mate bijdroeg tot de bevordering van de studie der letteren en de
verbreiding van het humanisme, een grote invloed uit.
Daar bleek de bijzondere voorliefde van Erasmus eerst voor de Latijnse, daarna
voor de Griekse literatuur. Kan men zich vandaag de dag voorstellen, dat een elfjarige
jongen Horatius en Tacitus van buiten kent? Is zoiets nu nog mogelijk met de huidige
onderwijsmethoden? Zou een leraar anno 1966 zijn leerlingen verplichten een
volledige spraakkunst van buiten te leren? In Erasmus' tijd was dit nochtans het geval
en de spraakkunst ‘Doctrinale
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puerorum’ van Alexander de Villedieu bevatte 2645 tienvoetige verzen!
Na de dood van zijn moeder - enkele maanden later gevolgd door die van zijn
vader, beiden slachtoffers van een pestepidemie - werd Erasmus door zijn voogden
naar het klooster van Stein, bij Gouda, gezonden en hij zal daar, zonder er veel
voordeel bij te hebben, verblijven van 1484 tot 1487. Hij bekwaamt er zich verder
in de kennis van de klassieke letteren: Homeros, Hesiodos, Aischylos, Sofokles,
Euripides, Sapfo, Alkaeos, Anakreoon. Horatius, Vergilius en Ovidius. Het eclectisme
van die lessen vindt zijn bewijs in het feit, dat ‘de Amore’ van laatstgenoemde
schrijver daar gestudeerd werd...
Erasmus verlaat het klooster, als hij drieëntwintig jaar oud is. Eén van zijn vrienden
en tevens zijn eerste biograaf, beschrijft hem als volgt: ‘Vrij goed gebouwd en niet
onknap, maar met een zwakke constitutie. Hij had een blanke teint, in zijn jonge
jaren iets te blond haar, blauwe ogen, een prettige oogopslag, een dunne, maar
aangename stem en een mooie spraak. Hij was steeds behoorlijk en netjes gekleed’.
Erasmus tekent zichzelf in een brief aan een vriend: ‘Van kindsbeen af heb ik een
wankele gezondheid gehad en ik bezit, naar het oordeel van de artsen, een bijzonder
zwak lichaam, zodat ik in een slecht klimaat gemakkelijk ziek word...’
In een andere brief van 1499 verzekert Erasmus, dat hij bang is voor kou, bepaalde
luchtjes maken hem onpasselijk, hij slaapt moeilijk en licht. Maar van zijn conversatie
gaat een bijzondere bekoorlijkheid uit, zowel door de schoonheid van de taal en de
keuze van de citaten, als door zijn humor en zijn socratische ironie.
Erasmus studeert verder met een nooit aflatende energie. Aan een vriend schrijft
hij: ‘Vergeet nooit deze stelregel van Plinius, dat alle tijd, die niet met studeren werd
doorgebracht, verloren tijd is.’ Deze gedachte zal door hem vaak en in veel van zijn
werken herhaald worden. Heel spoedig ontdekt men in hem de merkwaardige
pedagoog en de tot op heden toe gewaardeerde humanist.
In 1495 verlaat Erasmus de Nederlanden om zijn theologische studies voort te
zetten te Parijs, aan de meest beroemde universiteit uit die dagen. Hij wordt
ingeschreven als beursstudent aan het Collège Montaigu. Het reglement van die
school, opgesteld door de Mechelse provisor Jan Standonck, was uiterst streng en
Erasmus zal aan het jaar, dat hij aan het Collège doorbracht, pijnlijke herinneringen
behouden. ‘Het Collège Montaigu, waar de muren theologie zweten en je alleen maar
maagkwalen opdoet, zegt hij, is een kweekplaats voor luizen’. ‘Si j'étais roi de Paris,
zal François Rabelais aan Gargantua doen zeggen, que le diable m'emporte si je n'y
mettais le feu avec le proviseur et les professeurs!’
In Parijs nochtans groeide de roeping van Erasmus: hij
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wil ‘orator’, d.w.z. letterkundige, worden, want de nooit aflatende theologische
disputen, op scholastieke wijze gevoerd, interesseren hem niet en wekken zijn
sarcasme en spotzucht op. In Frankrijks hoofdstad komt hij in contact met de
bekendste literatoren - laten wij zeggen: humanisten - van het einde der 15de eeuw:
Balbi, Andrelini, Lefèvre d'Etaples en Robert Gaguin. In de Parijse universitaire
milieus verwerft hij vlug een goede reputatie en hij wordt in 1495 uitgenodigd om
les te geven. Zijn leerlingen behoren tot verscheidene nationaliteiten. Onder hen
bevond zich een Engelsman, William Blount, lord Mountjoy, met wie Erasmus in
1499 naar Engeland vertrekt en die voor hem een gewaardeerd beschermer zal zijn.
Erasmus moet intussen nog harde jaren doormaken, zonder geld en zonder steun.
Hij schrijft: ‘Mijn leven is een Ilias van rampen, geen sterveling is ongelukkiger dan
ik...’ en verder: ‘U beschuldigt Erasmus ervan een geldwolf te zijn; wie zou dat nu
geloven van een dichter, die door het noodlot wordt achtervolgd!’
Lord Mountjoy introduceert hem in de beste humanistische kringen van Engeland
en Erasmus wordt een perfecte man van de wereld.

Vlaanderen. Jaargang 15

303

Eerste bladzijde van de grote editie van de ‘Adagia’ door J. Froben te Basel, 1518.

Vlaanderen. Jaargang 15

304
Hier vindt tevens één der belangrijkste ontmoetingen uit zijn leven plaats, namelijk
met Thomas Morus, auteur van ‘Utopia’, grootkanselier van Engeland en martelaar
voor het katholieke geloof.
De vriendschap tussen beide geleerden kan beslist als model dienen. Als hij, in
1500, opnieuw te Parijs is, schrijft Erasmus: ‘Bij mijn terugkeer vind ik dit land zó
bekoorlijk, dat ik mij afvraag of het nu Engeland is, dat mij zoveel dierbare vrienden
heeft geschonken, dat mij boeit, dan wel Frankrijk, dat mij lief is omwille van mijn
oude connecties, de vrijheid die men er geniet en de genegenheid en de vriendschap,
die ik er mag ervaren’.
Hij verliest echter nooit tijd. Een vriend zegt van hem: ‘Schrijven is het essentieel
gebaar van zijn bestaan’. In werkelijkheid was het ook zo: hij hield nooit op te werken.
Zijn filologische bedrijvigheid vindt haar neerslag in zijn groot en belangrijk werk
‘Adagia’, een verzameling van 5.246 Griekse en Latijnse gezegden, die Erasmus
heeft geput uit de schrijvers van de Oudheid en die hij van commentaren voorzag.
Het succes, dat de eerste uitgave genoot, verplichtte hem zijn werk te vervolledigen
en deze spreekwoorden zullen drie eeuwen lang de basis vormen van de klassieke
opleiding.
Erasmus, die in de wereldgeschiedenis bekendstaat als de eerste literator, die
tegelijk dichter, linguist, verteller en pamflettist was, opent echter ook de rij der arme
schrijvers, die, sedert het aanbreken van de moderne tijden, de ontplooiing van het
genie steeds belemmerd zien door geldgebrek... In 1501 schrijft hij uit Parijs aan een
vriend: ‘Ik verkeer in hoogste nood...’
In deze omstandigheden nochtans schrijft hij een merkwaardig boek: ‘Enchiridion
Militis Christiani’, dat een enorme invloed heeft uitgeoefend. In dit werk ontwikkelt
de grote humanist zijn theologisch programma: de christen moet eerst de antieken
bestuderen; de Griekse cultuur en de christelijke beschaving moeten meer met elkaar
verbonden worden. ‘Ik heb gepoogd een soort kunst van de vroomheid te schrijven,’
getuigt hij zelf. Voor Erasmus is de godsdienst trouwens in hoofdzaak een kwestie
van verstand.
Maar hij is alweer op reis. Hij wil naar Londen. Een omstuimige zee bemoeilijkt
de tocht over het Kanaal... die vier dagen in beslag nam! Maar twee maanden later
is hij alweer te Parijs en op het einde van dat jaar trekt hij naar Italië, waar hij drie
jaar zal verblijven. Aan de Universiteit van Turijn behaalt hij de graad van doctor in
de theologie. In Bologna maakte hij kennis met de krijgshaftige paus Julius II, die
de stad pas had bezet. Verloren in de menigte, knielt Erasmus neer om de zegen van
die ‘halfgod’ te ontvangen ‘met een inwendige zucht’. Hij zegt: ‘Voorlopig is in
Italië de studie in het ijs gezet, terwijl de oorlog er warm wordt gestookt’. Zijn
pacifistisch temperament is diepgekwetst door de ongebreidelde eerzucht van die
oude ‘paus imperator’.
Na zijn terugkeer uit Italië, in 1509, neemt Erasmus zijn intrek in het huis van
Thomas Morus te Bucklesbury en daar schrijft hij in minder dan acht dagen zijn
onsterfelijk meesterwerk: ‘Laus Stultitiae’, de Lof der Zotheid. Het boek vond
onmiddellijk grote weerklank en werd al tijdens Erasmus' leven - zegge in minder
dan vijfentwintig jaar - vijfenveertig maal herdrukt. De reactie kwam zeer vlug; de
meest gepassioneerden waren die godsdienstbeoefenaars op wier levenswijze en
middeleeuwse praktijken de grote ironist kritiek had uitgeoefend. Maar hij bezat ook
voorstanders, waaronder belangrijke machthebbers en geleerden: Keizer Karel, koning
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Frans I, de pausen Adriaan VI (van Utrecht) en Paulus II, alsmede boven elke
verdenking verheven katholieken als Thomas Morus en John Fischer, die hem
onwankelbaar trouw bleven.
Tussendoor schreef Erasmus een groot aantal boeken, die door de beroemde
meesterdrukkers van Europa werden uitgegeven: Pierre de Gourmont, Joost Bade
van Asse in Parijs, Aldo Manuzio in Venetië, Johannes Froben in Basel, Dirk Martens
in Leuven, Matthias Schürer in Straatsburg. Begin 1516 wordt Erasmus, dank zij de
vriendschap van de kanselier van Brabant, Jean le Sauvage, tot raadsman van Karel
V benoemd. Dit was een eretitel, die hem een jaarlijkse toelage van tweehonderd
gulden opleverde... Erasmus dankte de jonge keizer met een bijzonder boek: ‘Institutio
Principis Christiani’ (Opvoeding van de Christelijke Vorst), dat het belangrijkste
van zijn politieke werken is.
In datzelfde jaar pubiceert hij zijn vertaling - naar de Griekse tekst - van het Novum
Testamentum (het Nieuwe Testament), met commentaren voorzien, volgens de
methoden van de filologie.
Erasmus is de onbetwiste meester van de theologie en de letteren geworden. Terwijl
hij aan zijn talrijke geschriften werkt, voert hij tegelijkertijd een steeds in omvang
toenemende briefwisseling - iets meer dan 4.000 brieven zijn nu nog bekend - met
de aanzienlijkste persoonlijkheden en humanisten uit heel Europa. Nogmaals reist
hij af naar de Nederlanden en verblijft er te Brussel en Antwerpen, waar hij zijn
vriend Pieter Gilles, de jeugdige stadssecretaris, opnieuw ontmoet. Zij praten over
het boek ‘Utopia’, dat Thomas Morus aan het schrijven is en dat binnenkort zal
toegezonden worden om door Dirk Martens te Leuven te worden gedrukt.
In 1517 poseren Erasmus en Pieter Gilles samen in Antwerpen voor Quinten
Metsijs; het tweeluik zal aan hun gemeenschappelijke vriend Morus worden
geschonken.
De faam van Erasmus groeit maar. Van alle kanten wordt hij met eerbewijzen
overladen: Frans I van Frankrijk nodigt hem uit, Wolsey wil hem in Engeland zien,
de Hertog van Saksen biedt hem een professoraat te Leipzig
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links: Titelpagina van de eerste uitgave van de ‘Lof der zotheid’ door Gilles de Gourmont te Parijs,
ca. 1510-11.

aan, kardinaal Ximenès nodigt hem uit zich in Spanje te vestigen, de paus wil hem
te Rome, de universiteit van Ingolstadt biedt hem een leerstoel aan. Maar de grote
humanist blijft vasthouden aan zijn stelling dat ‘zonder vrijheid het leven geen leven
is’. ‘Ik ben en ik blijf vastbesloten mijn onafhankelijkheid hardnekkig te verdedigen’,
zegt hij.
Hij zal dezelfde houding bewaren in zijn betrekkingen met Martin Luther, een
soort neutraliteit, die heel slecht zal opgevat worden. Zoals op elk ander gebied wenst
hij zich, ook in de verwikkelingen die de Hervorming teweegbrengt, te beperken tot
zijn rol van literator, van onpartijdige zedenschilder, meer als toeschouwer dus, dan
als acteur. In 1519, wanneer Luther omwille van zijn revolutionaire ideeën steeds
meer moeilijkheden met Rome ondervindt, schrijft Erasmus: ‘Ik behoor niet tot zijn
(van Luther) geestesverwanten, maar ik stel belang in zijn lot’. Zijn neutraliteit haalde
hem in beide kampen spoedig verbitterde vijanden op de hals, niet alleen Luther en
zijn voorstanders, maar evenzeer de Leuvense theologen.
Hij is een pacifist en voelt aan, dat Europa rampzalige misverstanden tegemoetgaat.
In 1521 begeeft hij zich naar het oude, landelijke dorp Anderlecht,
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waar hij onder de geleerde kanunniken van het kapittel trouwe vrienden telt. In
tweeëntwintig brieven, gedagtekend te Anderlecht - ‘ex rure anderlaco’ - vertelt hij
over zijn verblijf in het Brusselse en verschaft meteen uiterst interessante inlichtingen
over zijn bezigheden gedurende dat dramatisch jaar en zelfs over Anderlecht. Zo
schrijft hij: ‘De charme van dit oord schenkt mij mijn krachten terug en werkt zo
verfrissend, dat ik mij voel heropleven. Ik ben van plan hier zeker drie maanden te
blijven, want ik heb mijn bibliotheek laten overkomen’. En verder: ‘Ik verbleef hier
nauwelijks twee dagen of de koorts verdween en mijn maag was weer volkomen in
orde. Ik geloof dat het buitenleven mij opnieuw helemaal jong maakt.’
Van Anderlecht reist hij, na een kort verblijf in Antwerpen, via Leuven, Aken,
Mainz, Straatsburg en Colmar, naar Basel, waar hij eind 1521 bij zijn vriend Johannes
Froben, de beroemde drukker, aankomt.
Niettegenstaande hij verscheidene maanden ziek is, presteert hij een enorme arbeid:
alle kerkvaders worden door hem van commentaar voorzien en uitgegeven en hij
schrijft de ‘Parafrasen van de Vier Evangeliën’.
Om een idee te geven van het uiterlijk voorkomen van de
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1. Aldo Manuzio (Venetië), drukker van Erasmus.

2. Eerste uitgave van de ‘Adagia’ in Venetië, 1508, bij Aldo Manuzio.

4. Het Collegium Trillingue te Leuven.
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3. Hans Holbein: portret van Johannes Froben.

Prins der Humanisten, halen wij even aan, wat Victorien Sardou schrijft over het
merkwaardig portret van de Meester, door de talentvolle Hans Holbein geschilderd
en in het Louvre tentoongesteld: ‘Dit fraaie portret van Erasmus, een der
meesterwerken van Holbein, is een ontroerend gedicht op het aan de studie gewijde
leven van de humanist. Rondom deze werker met het fijnbesneden, rustige,
bedachtzame gelaat, wordt getierd, gevochten, gemoord, geplunderd, verkracht en
gestolen. Maar hij schrijft. Heel Europa staat in brand: Karel V en Frans I voeren
oorlog tegen elkaar, Hendrik VIII bedrijft zijn gruwelen, de opstandige boeren hebben
met de Herdopers van Münzer een verbond gevormd, de Turken staan voor Wenen.
Hij blijft schrijven. Zijn pen is evenveel waard als heel de keizerlijke artillerie en
schijnt eeuwig over het papier te blijven voortsnellen, zeker van haar kracht en
overtuigd van het feit, dat uit al dit geraas niets zal overblijven, dat kan opwegen
tegen een goed boek’.
Erasmus is in de laatste jaren van zijn leven ook nog toneelschrijver geworden en
in zijn ‘Colloquia’ tekent hij raak verschillende mensentypes en toont hij de komedie
van zijn tijd - en meteen van àlle tijden - aan. In die dialogen vindt men de
ambachtsman terug, de soldaat, de demi-mondaine, het jongemeisje, de grijsaard, de
prelaten, de dichters, en zo meer.
‘Is heel het bestaan van de stervelingen soms iets anders dan een soort toneelstuk’,
schrijft hij, ‘waarin iedereen met een ander masker optreedt en zijn rol speelt, totdat
de regisseur hem van de planken verwijdert?’
Met het schrijven van deze samenspraken - die in feite kleine blijspelen zijn - heeft
hij aanvankelijk geen andere bedoeling gehad, dan aan studenten voorbeelden te
geven van een volmaakt zuiver Latijn. Maar nadien heeft de auteur zich tot doel
gesteld de filosofische, zedelijke en geestelijke vorming van zijn tijdgenoten op de
korrel te nemen. Tal van schrijvers putten ideeën uit de Colloquia en Shakespeare,
Molière, Montesquieu, Marivaux, Edmond Rostand en Jean-Jacques Rousseau hebben
aan de Humanist veel te danken.
Erasmus vond echter niet de rust in Basel. Zijn goede vriend Johannes Proben
sterft in 1528 en diens zoon zet de drukkerij voort. In 1529 slaan de Turken het beleg
rond Wenen en de Hervorming bedreigt Basel, waar ernstige onlusten uitbreken.
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De katholieke godsdienst wordt verboden en de kloosters opgeheven. Het
domkapittel wijkt uit naar Freiburg in Brisgau. Op dit ogenblik is Erasmus' positie
in Basel - waar de hervormden hem nu in hun kamp willen halen - precies andersom
als in 1521 te Leuven, waar de katholieken hem tegen Luther wilden mobiliseren.
En meer en meer wordt hij zich de onverbiddelijke eenzaamheid bewust, waartoe
zijn talent hem veroordeelt. Aan een van zijn vertrouwelingen schrijft hij: ‘Hij, die
de maskers afrukt, wordt van de komedie van het leven uitgesloten’.
Hij bereidt een nieuwe uitgave van Chrysostomos, Cyprianus en Aristotoles voor
en herziet driemaal zijn Colloquia. Vol droefheid verneemt hij, dat zijn goede vriend
Berquin van Parijs als ketter op de brandstapel stierf...
In 1530 heeft een gebeurtenis plaats, die voor Erasmus van groot belang is: Karel
V begeeft zich naar Bologna, waar hij uit de handen van paus Clemens VII de
keizerskroon ontvangt en toezegging krijgt, dat er binnen afzienbare tijd een
oecumenisch concilie zal worden gehouden, ten einde de maatregelen tot de
hervorming in de kerk te bespreken. Dit betekende de verwezenlijking van Erasmus'
vurigste wens: de Kerk, die zelf overgaat tot noodzakelijke hervormingen of
veranderingen, zonder de voordelen van haar algemeenheid in de weegschaal te
werpen.
In 1533 schrijft Erasmus een ‘Voorbereiding op de dood’ en de ‘Apoftegmata’.
Zijn maag verdraagt echter weinig voedsel en hij wordt ontstellend mager.
‘Na al die vermoeiende arbeid en mijn verbeten strijd tegen de nierstenen, terwijl
daar nu bovendien de afschuwelijke pijnen in al mijn versleten gewrichten bijkomen,’
schrijft hij, ‘ben ik vel over de benen geworden’. In 1534 volgt Paulus III Clemens
VII als paus op en neemt
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De laatste ogenblikken van Erasmus, gravure van Taurel naar het schilderij van H.A. van Tright
(Gemeentebibliotheek Rotterdam).

de kwestie van het Concilie met ijver ter hand.
Erasmus kent een treurige winter. Zijn kwaal verergert, wekenlang moet hij de
kamer houden en hij klaagt over het klimaat van Freiburg. Door pijnen gemarteld,
denkt hij dat verandering van lucht hem goed zal doen en niettegenstaande hij aan
het einde van zijn krachten is, vindt hij nog de energie om naar Basel te reizen, waar
de godsdienststormen nu geluwd zijn. In de zomer wordt de Humanist door nieuwe
werklust aangegrepen.
In juli 1535 bestijgt Thomas Morus het schavot. Erasmus is diep onder de indruk
van deze tragische gebeurtenis. Zijn laatste hoop verdwijnt met het leven van zijn
dierbaarste vriend. Als de paus hem de kardinaalshoed aanbiedt, weigert hij. Hij wil
vrij en onafhankelijk sterven.
Vanaf oktober 1535 verlaat hij maar zelden meer zijn kamer en blijft meestal te
bed. Maar in juni 1536 maakt hij nog reisplannen! ‘Was Brabant dichterbij’, schrijft
hij aan zijn vriend Goclenius te Leuven.
Zijn pijnen zijn nu ondraaglijk geworden. Hij wordt ook nog gekweld door
dysenterie. Tijdens zijn doodstrijd blijft hij volledig bij bewustzijn. Als tenslotte het
einde komt, zucht hij, in zijn niet helemaal vergeten moedertaal: ‘Lieve God’.
Omringd door zijn vrienden, sterft hij in de nacht van 11 op 12 juli 1536. Hij wordt
begraven in de Munster, de kathedraal van Basel, in de linkerhoofdbeuk, bij de treden,
die naar het koor leiden.
Vier eeuwen later is de auteur van de Adagia, de Lof der Zotheid en de Colloquia
één der vermaardste vertegenwoordigers van de wereldliteratuur gebleven. Men kan
over dit genie goed of kwaad denken, maar niemand kan zijn eerlijkheid, zijn goede
wil, zijn pacifisme en zijn grote liefde voor al wat menselijk is, betwisten.
Jean-Pierre Van den Branden
Conservator van het Erasmushuis en het Oud Begijnhof van Anderlecht.
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Erasmus en Thomas More
Erasmus heeft Thomas More voor het eerst ontmoet in 1498 te Londen bij de
Lord-Mayor. Erasmus was toen 32 jaar oud, More bijna 21 jaar. Tussen twee grote
vertegenwoordigers van het humanisme werden vriendschapsbanden gesloten voor
het leven.
Het was niet toevallig dat hun eerste samentreffen plaats vond op Brits grondgebied.
Erasmus was de rusteloze reiziger, Thomas More de honkvaste Engelse burger.
Zeker, hij kwam bij gelegenheid in het buitenland, maar zelden zonder specifieke
reden zoals opdracht of dwang. Het meest getrouwe beeld van Thomas More is dat
van de pater familias, omringd door vrouw en kinderen, door nog andere huisgenoten
en zelfs door een paar huisdieren1. Erasmus kende dergelijk familiaal leven niet. Het
boeide hem en zo was hij gedurende jaren regelmatig te gast bij zijn Engelse vriend.
De relaties met Thomas More beïnvloedden de godsdienstige houding van Erasmus.
Deze had zich, in verband met de hervorming van de Kerk, herhaaldelijk revolutionair
uitgelaten. Gesprekken met More en met John Colet, die andere Engelse humanist,
brachten in zijn religieuze opvattingen enige wijziging. Dr. John Colet, deken van
St.-Paul's te Londen, drong regelmatig aan op diepgrondige wijzigingen te Rome,
maar dan groeiend van binnen uit. Deskundigen beweren dat de talrijke contacten
met deze Engelse vrienden Erasmus ervan weerhouden hebben zich ten gunste van
het protestantisme uit te spreken en aldus te breken met de paus2.
Wie was Thomas More? Geboren te Londen op 6 februari 1478 diende hij nog
zeer jeugdig de Lord Kanselier, aartsbisschop Morton, als page. Het talent van de
knaap om te improviseren op het toneel was verbluffend. Zijn meester stuurde hem
in 1492 naar Oxford om er de Griekse taal aan te leren. Daarna vinden wij More
terug te Londen waar hij Rechten studeerde. Eenmaal ingeschreven als advocaat aan
de Londense balie, verbleef hij geruime tijd bij Karthuizers en dacht er na over zijn
roeping. Dit belette de jonge jurist niet intussen te doceren, b.v. aan de hand van
Augustinus' De Civitate Dei.
In 1499, het jaar na het diner bij de Lord-Mayor ontmoetten Erasmus en More
elkaar opnieuw, want samen gingen zij te Eltham de kinderen van de regerende vorst,
Hendrik VII, bezoeken. In 1503 werd More aangeduid om in Westminster Abbey
de lijkrede uit te spreken voor Elisabeth van York, de innemende echtgenote van
Hendrik VII.
Het volgend jaar begon More zijn parlementaire loopbaan als lid van het Lagerhuis.
Hij liet zich opmerken door scherpe kritiek op de buitensporige uitgaven van de
koning. Hendrik VII en Thomas More waren geen vrienden meer en dit beterde niet
met de jaren. Het ijverige parlementslid zou zich zelfs verplicht gevoelen voor enige
tijd Engeland te verlaten. Dat deed hij niet zonder spijt, want intussen had hij een
gelukkig huwelijk gesloten met Jane Colt. Tussen 1506 en 1509 werden hun vier
kinderen geboren, drie dochters en een zoon. In 1508, enkele maanden vóór de dood
van Hendrik VII, achtte Thomas het geraadzaam een lange buitenlandse reis te
ondernemen. Hij bezocht o.m. Parijs en Leuven. In beide plaatsen besteedde hij grote
aandacht aan de universiteit.
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Men merkt het: Thomas More was een andere figuur dan Erasmus. Dit belette niet
dat de vriendschap tussen beiden groeide. In 1509 werd daarvan publiek een getuigenis
afgelegd.
Het jaar 1509 mag als een soort van keerpunt beschouwd worden. Hendrik VII
overleed en werd opgevolgd door Hendrik VIII, een talentvolle prins waarop de natie
grote verwachtingen bouwde. More hoefde geen vrees meer te hebben. Hij was terug
bij de zijnen en met open armen ontving hij Erasmus die pas een vermoeiende reis
naar Rome achter de rug had. Tijdens de tocht (te paard!) had Erasmus een origineel
werk bedacht. Hij stelde het te boek, gaf het de naam Moriae Encômium, en droeg
het op, met een uitvoerige brief, aan zijn Engelse gastheer. Deze brief eindigt als
volgt: ‘Maar waartoe nog langer uitgeweid tegen een zo voortreffelijk pleitbezorger
als Gij zijt, Morus, want Gij hebt zelfs zeer zwakke zaken vaak met succes kunnen
verdedigen. Aan U dus, Morus, om Uw Moria met de U eigen welsprekendheid
krachtig te verdedigen. Ergens op het land (in het Latijn: Ex Rure), 9 juni’3.
Thomas More ving op dat ogenblik een schitterende carrière aan in dienst van de
Staat: hij werd vrederechter en daarna onderschout van Londen. Helaas, midden de
vreugde om deze blijken van 's konings gunst, overleed in 1511 Jane Colt. More
treurde niet zo lang, want na weinige weken ging hij met Alice Middleton, een
weduwe, een nieuw huwelijk aan. In een befaamd grafschrift handelt hij, die door
Erasmus de lachende filosoof werd genoemd, vrijmoedig over zijn twee echtgenoten:
de ene die hem kinderen schonk, de tweede die voor haar stiefkinderen zo goed was
als ooit een andere vrouw voor haar eigen kinderen. De spitsvondige tekst besluit
aldus:
O hadden wij, tezamen verbonden, gedrieën kunnen leven; hoe wel ware het
geweest, indien het lot en de religie het toelieten.
Doch het graf verbinde ons. Ik bid dat de hemel ons verenige. Zo zal de dood
schenken wat het leven niet geven kon.4
Intussen werd de inwendige hervorming van de Kerk steeds uitgesteld. Het conclaaf
koos in 1513 een zoon van Lorenzo de Medici tot paus. Hij nam de naam aan van
Leo X en is te beschouwen als zo wat de laatste van de beruchte Renaissancepausen.
In 1515 regeerde over Vlaanderen de latere keizer Karel V, pas 15 jaar oud. Er
rezen in die periode moeilijkheden tussen Engeland en Vlaanderen in verband met
een oude
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kwestie: de levering van ruwe wol als grondstof voor de Vlaamse nijverheid. De
regering van Hendrik VIII, met kardinaal Wolsey als Lord Kanselier, stuurde naar
Brugge een delegatie waarvan Thomas More deel uitmaakte. De Engelse diplomaten
logeerden in het Prinsenhof, het oude paleis van de Boergondische hertogen. More
heeft daar een tractaat geschreven over het nut van de Griekse taal. In 1521 zou hij
er opnieuw verblijven, in gezelschap van Wolsey.
De onderhandelingen over de levering van wol vlotten traag en de Vlaamse
delegatie vroeg contact te mogen opnemen met het centraal bestuur te Brussel. More
bleef intussen op het continent, niet zonder daarover even gedubd te hebben, want
in Utopia is uitdrukkelijk sprake over ‘heimwee naar mijn vaderstad en huiselijke
haard, naar vrouw en kind - waarnaar ik al te zeer terugverlangde, want ik was toen
al meer dan vier maanden van huis geweest’.5 Te Antwerpen echter woonde een
goede vriend, Pieter Gilles, stadssecretaris, en de gelegenheid was te mooi om hem
niet even te gaan opzoeken.
In september 1515 verbleef More te Brussel. Daarna reisde hij over Mechelen,
waar hij Hieronymus Busleyden ontmoette, naar Antwerpen. Dacht Erasmus tijdens
zijn Romereis aan de De Lof der Zotheid, tijdens zijn Vlaamse reis

links: Thomas Morus.

dacht Thomas More aan een politieke studie die gedeeltelijk klaar was, Utopia.
Karel, de jonge prins, had uitstekende leermeesters gekregen. De bijzonderste was
Adriaan Floriszoon van Utrecht, professor en rector te Leuven, die in 1522 paus werd
onder de naam van Adriaan VI. Hij was een man van strenge zeden. Ware zijn
pontificaat niet beperkt gebleven tot amper één jaar, dan had hij in de Kerk
waarschijnlijk grootse zaken kunnen verwezenlijken. In 1515 had Erasmus als
raadgever van prins Karel zijn Institutio Principis Christiani geschreven. Terloops
weze vermeld dat rond dezelfde tijd Machiavelli II Principe concipieerde6. Men
neemt algemeen aan dat Erasmus de redactie van de Institutio besproken heeft met
zijn vriendpoliticus Thomas More. Deze laatste kreeg daarmee een nieuwe
gelegenheid om over regering en bestuur na te denken. Een persoonlijke visie op de
beste staatsinrichting kan daaruit voortgevloeid zijn. Mogelijks wenste de auteur
ook, voor een beperkte kring van vrienden, verantwoording te geven over zijn
(voorlopige) oppositie om op het verzoek van Wolsey in 's Konings Geheime Raad
te treden7.
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Min of meer secreet heeft Thomas More gewerkt aan zijn boek over Utopia, het
nergensland. In Groot-Brittannië bestonden

rechts: Quinten Metsys portret van Pieter Gilles (Petrus Aegidius) stadssecretaris van Antwerpen.
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Het gezin van Thomas Morus, pentekening van Hans Holbein.

zware wantoestanden. De beschrijving van een ideaalstaat, waar het zoveel beter
ging, was vóór alles een kritiek op het eigen land. De methode van Thomas More
benaderde die van Erasmus in De Lof der Zotheid. Deze had zijn werk verdedigd
met de woorden: ‘Kan men wel zeggen dat iemand, die zonder namen te noemen,
zijn medeburgers becritiseert, kwaadaardig is? Schijnt hij niet veeleer een leraar én
een leidsman?’. More streefde hetzelfde objectief na, in zijn specialiteit, met
hoofdzakelijk gefantaseerde gewesten en personages.
Het verblijf te Antwerpen opende voor de auteur nieuwe perspectieven. Antwerpen
was de bedrijvige havenstad, en in de tijd van Christoffel Columbus, Amerigo
Vespucci, Magallanes e.a. kon men daar de meest wonderlijke verhalen horen over
nieuwe ontdekkingen. Ze besloot More een aanvullende tekst te schrijven over het
onbekende eiland - dit wordt het eerste boek van Utopia - terwijl de reeds geschreven
tekst het tweede boek uitmaakt. Utopia krijgt een nog ‘utopischer’ uitzicht, zodra
een zekere Raphaël Hythlodaeus (Raphaël = patroon van de reizigers, Hythlodaeus
= praatjesmaker) verschijnt; deze heeft het eiland bezocht en vertelt alles. In zekere
zin neemt hij de taak over van Moria in De Lof der Zotheid, waar het heet: ‘Stultitia
loquitur...’.
Brengt men de diverse elementen samen, dan wordt de eigenlijke aanhef van
Utopia duidelijk: ‘Toen ik op zekere dag in de (Antwerpse) Lievevrouwenkerk, die
een prachtig gebouw is en ook de meeste mensen trekt, de mis had bijgewoond en
na afloop van de dienst naar mijn logies wilde terugkeren, zag ik hem (Pieter Gilles)
toevallig in gesprek met een vreemdeling, een man van gevorderde leeftijd met een
gelaat door de zon gebruind, en een lange baard, wiens mantel achteloos van zijn
schouders neerhing en die, naar het mij, afgaande op zijn uiterlijk en kleding,
voorkwam een zeekapitein was’. Die vreemdeling is, natuurlijk, de mysterieuze
Raphaël Hythlodaeus. Pieter Gilles introduceert hem bij Thomas More, met de
woorden: ‘Onder alle mensen bestaat er op het ogenblik geen een, die u zulk een
uitgebreid verhaal zou kunnen doen over onbekende mensen en landen, en ik
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weet dat U brandt van verlangen daarover iets te horen.’8 In september 1516 stuurde
Thomas More, die om verscheidene redenen een uitgave buiten Engeland verkoos,
de definitieve tekst van Utopia op naar Pieter Gilles, in wiens huis Erasmus
waarschijnlijk verbleef. Gilles zorgde ervoor dat de wat zwaarwichtige Hieronymus
Busleyden een voorwoord schreef, voor dit mengsel van ‘Wahrheit und Dichtung’,
en het was ten slotte Dirk Martens, drukker van de Leuvense universiteit, die het
boek nog vóór het einde van datzelfde jaar publiceerde. De volledige, van de
gebruikelijke superlatieven voorziene titel luidde: ‘Een waarlijk gulden boekske,
niet minder heilzaam als geestig over de beste staatsinrichting en het nieuwe eiland
Utopia, door de zeer aanzienlijke heer Thomas More, burger en onderschout van de
beroemde stad Londen; verzorgd door meester Pieter Gilles van Antwerpen en gedrukt
door Dirk Martens van Aalst, drukker der Leuvense Alma Mater, thans voor het eerst
ten zorgvuldigste uitgegeven. Met vergunning en privilege’.
Erasmus moet spoedig gemerkt hebben dat zijn vriend Thomas More een kapitaal
werk geschreven had en hij heeft persoonlijk grote zorg gedragen voor de definitieve
versie van het boek. Het was meesterdrukker Johann Froben uit Basel in Zwitserland
die haar in maart 1518 de wereld instuurde.
De vriendschap tussen Erasmus en Thomas More, die, bekroning van zijn politieke
loopbaan, in 1529 tot Lord Kanselier van het Britse rijk werd aangesteld, bleef
onaangetast doorheen betere en slechtere tijden. Alleen de dood kon haar verbreken.
In 1536 liet Hendrik VIII Thomas More in de Londense Tower onthoofden omdat
de gewezen minister geweigerd had het door Rome afgekeurde huwelijk van de
koning met Anna Boleyn en de wet op de erfopvolging te erkennen. Over de dood
van Erasmus in het huis van zijn intussen overleden vriend Johann Froben te Basel
wordt in een ander artikel uitgeweid. Zoals het leven van beide grote humanisten
verschillend was, zo was ook hun afscheid van de mensen en van de wereld.
Het hooggestemde humanisme heeft in trouwe genegenheid Erasmus en Thomas
More verbonden, spijt al eens sterk divergerende opvattingen. Wanneer Erasmus in
zijn hierboven geciteerde brief schrijft over de zeer zwakke zaken (causae etiam non
optimae), die More met succes verdedigd had, denke men niet uitsluitend aan de
praktijk van de Londense pleitbezorger. Meer persoonlijke gesprekken en discussies
onder vrienden, b.v. over de Kerk, over de hervorming, waren met deze passage
waarschijnlijk eveneens, mogelijks nog het meest, bedoeld.
Uit de vriendschappelijke verhouding zelf zijn twee werken gegroeid die behoren
tot de wereldliteratuur: De Lof der Zotheid en Utopia. In mijn artikel heb ik de
schijnwerper meer op laatstgenoemd werk gericht. Ik deed het, niet enkel omdat De
Lof der Zotheid in deze publicatie het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke studie,
maar ook omdat Utopia juist 450 jaar geleden in Vlaanderen verscheen9. Erasmus
heeft de uitgave in haar diverse stadia beïnvloed. Het was van wege de Nederlandse
humanist een wederdienst voor de steun en de vreugden die hij bij zijn Engelse vriend
en gastheer overvloedig had gevonden. Dat voor de twee humanisten Vlaanderen
meer dan eens het milieu was waarin hun activiteit en hun bespiegelingen gesitueerd
werden, mocht in dit tijdschrift zeker beklemtoond worden.
Dr. Michel Neirynck
Lector aan de Kath. Universiteit Leuven.
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Eindnoten:
1 Thomas More had als huisdier o.m. een aap. Deze komt voor op het familieportret dat Holbein
tekende. Een soort van grappenmaker was als personeelslid aan het huis verbonden. Hij werd
later bevorderd tot ‘hofnar’ van de Lord-Mayor!
2 Toen John Colet in 1519 overleed, noemde Erasmus hem een zeldzaam voorbeeld van christelijke
vroomheid en een buitengewoon prediker van de christelijke waarheid. Thomas More die Colet
als zijn geestelijke gids beschouwde, verklaarde van zijn kant: ‘Sinds generaties hadden wij
niet meer een man die zo geleerd was en zo heilig’.
3 De Nederlandse vertaling is van A. Dirkzwager en A.C. Nielson, uitg. H.J. Paris, Amsterdam.
4 De Nederlandse vertaling is van R. De Pauw en A. Van Mijlbeke. De volledige tekst van het
grafschrift kan men terugvinden in: S i r T h o m a s M o r e , ‘ M e d i t a t i e s i n d e
T o w e r ’ , uitg. Lannoo, Tielt 1953.
5 Ik gebruikte de Nederlandse uitgave van ‘ U t o p i a ’ uit het Latijn vertaald door A.H. Kan,
bij Ad Donker, Rotterdam 1956.
6 ‘ I I P r i n c i p e ’ verscheen eerst in 1532. De auteur, Niccolo Machiavelli, was in 1527
overleden.
7 In 1517 aanvaardde More zijn benoeming tot lid van de Geheime Raad.
8 Raphaël die een Portugees is, aldus U t o p i a , had zich, in zijn zucht om de aardbol te leren
kennen, aangesloten bij Amerigo Vespucci. Hij maakte de drie laatste van diens vier druk
besproken zeereizen mee. Tijdens de laatste zeereis verkreeg hij van Vespucci de toelating
onderweg in een versterking te worden achtergelaten. Na wonderlijke lotgevallen kon hij in het
nieuwe eiland aan wal gaan. Later bracht een Portugees schip hem terug naar het vaderland.
9 Het Instituut voor Politieke en Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit te Leuven
heeft beslist tijdens het najaar 1966 de publicatie van U t o p i a 450 jaar geleden in een
academische zitting plechtig te herdenken.
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Erasmus en Mechelen

Het hotel Busleyden te Mechelen

Sinds ettelijke jaren is het Stedelijk Museum van Mechelen gevestigd in het thans
bestbekende Hieronymus Busleyden-Hotel aan de De Mérodestraat - vroeger de
Koeistraat - en de belendende Sint-Jansstraat. Al jaren en jaren dient een vleugel van
die grootse herenwoning als stedelijke muziekschool; nog vroeger, van in 1620, was
er de ‘Berg van Barmhartigheid’ - versta: de Lommerd of Bank van Lening ondergebracht.
Dit gebouw, waaraan de naam van zijn eerste eigenaar gehecht bleef, verheft zich
dus in de Mechelse Sint-Jansparochie, alwaar - althans omstreeks de
16e-eeuwwisseling, ten tijde van het verblijf ter Dijlestede van de landvoogdes
Margareta van Oostenrijk - tal van vooraanstaande personaliteiten hun woonstede
zochten. In 1503 - of, wie weet, juister in 1505 - liet Hieronymus van Busleyden het
optrekken en belastte met de leiding voor de opbouw de zeer bekende architekten te
Mechelen Antoon Keldermans de Oudere en diens zoons, waaronder de beroemde
meester Antoon Keldermans jr. Het kon echt doorgaan voor een prinselijk paleis,
zowel met het oog op het uiterlijke als op de binnenschikking ervan. Aldus ontdekte
men er, weinige dagen vóór het uitbreken van de wereldoorlog 1914-1918, in een
zaal op de eerste verdieping, muurschilderingen van hoog gehalte, waarvan de twee
voornaamste aan niemand minder werden toegeschreven dan aan Bernard van Orley
of aan Jan Gossart, alias Mabuse.
De eigenaar paste op end' op bij die woning! Hieronymus van Busleyden - of
humanistischerwijs: Buslidius - aanschouwde omstreeks 1470 het levenslicht te
Aarlen als derde zoon van Gillis en Jeanne de Musset van Marleville. Hij overleed
onverhoeds te Bordeaux op 27 augustus 1517 aan pleuris, opgedaan gedurende een
reis naar Spanje, waarheen hij in opdracht 's lands vorst, de latere keizer Karel V,
had dienen vooraf te gaan. Een voorgevoel als 't ware van zijn dood had hem nog te
Mechelen vóór zijn afreis een uiterste wilsbeschikking in het Latijn doen neerschrijven
door kanunnik Walter Militis, apostolisch notarius, en op 23 juni nog eigenhandig
laten ondertekenen.
Hij had gestudeerd aan de vermaarde universiteit te Bologna en werd er tot ‘doctor
utriusque juris’ uitgeroepen. Tot priester gewijd, klom hij tot hoogwaardige posten
op: hij werd kanunnik o.a. van de Sint-Romboutskatedraal te Mechelen, tresorier en
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in Artesië, - aan welke titel hij wel de voorkeur gaf - protono-
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tarius van de Heilige Stoel en meester der rekwesten bij de Grote Raad, zetelend te
Mechelen; hierom verschijnt in oude geschiedboeken bij de opsomming van de
‘Naemen van de Heeren van den Grooten Raedt, ingestelt binnen Mechelen, by den
Prince van Spaignen ende Aertshertogh van Oostenryck, Philips den Schoonen: in
't Jaer 1503, in de Lau-maendt’ onder de ‘Vijf Geestelycke Raets-Heeren’: Geron
van Busleyden, Proost van Arien.
Zou het iemand verwonderen dat een man, die al deze titels wist te verwerven,
omgang had met voorname, lichtende geesten van zijn tijd? Bij hem heeft aldus de
overbekende Engelse staatsman en humanist Sir Thomas Morus - eigenlijk: More
(Londen, 7 februari 1478 - onthoofd op 6 juli 1535; auteur o.a. van het opzienbarende
boek ‘Utopia’ (1516) - in zijn woning te Mechelen verkeerd als gast en heeft er zelfs
een Latijns lofdicht aan gewijd: ‘Ad Buslidianum de aedibus magnificis Mechliniae’.
Erasmus op zijn beurt moet aldaar zijn onthaald geweest! Immers Busleyden moet
hem heel zeker te vriend hebben gehad, al mogen de tot ons gekomen dokumenten
daaromtrent veel minder raak gewagmaken dan men zou wensen. Kort na het
verscheiden van Hieronymus publiceerde Erasmus in zijn ‘Convivium religiosum’
- een van zijn ‘Colloquia’ - de beschrijving van een voornaam humanistenhuis, die
opperbest kon zijn geïnspireerd, wat betreft de te berde gebrachte details nopens de
inwendige schikking en opsmukking, door de woning te Mechelen.
Overigens als gemeenschappelijk aan de Mechelse edelman en de Rotterdammer
was niet slechts hun levendige belangstelling in de letteren aan te halen; ook hun
hang voor reizen en trekken, die van Erasmus een ware globetrotter doorheen
West-Europa maakte, maar die eveneens Busleyden naar vreemde streken lokte.
Daarbij, hoe gemakkelijk was Mechelen bereikbaar voor Erasmus bij zijn tochten
door de zuidelijke Nederlanden, bij voorbeeld al toen hij anno 1494 als secretaris
Henri de Glimes, heer van Bergen-op-Zoom en bisschop van Kamerijk, vergezelde
naar Rome, via Bergen, Mechelen, Brussel; of in 1501, toen hij vanuit Parijs naar
Holland reisde; of einde juli 1514 en begin 1516 en '17; en vooral dan gedurende
zijn verblijf in Vlaamse steden: te Leuven van in de herfst 1502 tot 1504 en opnieuw
in 1514; te Antwerpen, Brussel en Gent en eveneens te Anderlecht, in welke Brusselse
voorstad hij van in mei tot de 28 oktober 1521 prettig de gastvrijheid mocht genieten
van zijn vriend kanunnik Pieter Wichman, in diens woning ‘De Swaene’, nu sedert
1913 ingericht als een voorbeeldig geordend en gehouden Erasmusmuseum.
Wij willen bij dit alles niet vergeten dat Erasmus, te Parijs verblijvende van einde
1495 tot in 1504, daar was opgenomen in het ‘Collège de Montaigu’ voor
niet-vermogende studenten, waaraan hij trouwens een allesbehalve aangename
herinnering bewaarde. Want te dien tijde stond die instelling onder de leiding van
provisor Jan Standonck, te Mechelen geboren als zoon van een schoenmaker,
vermoedelijk anno 1443, en te Parijs gestorven op 5 februari 1504; hij was ‘doctor
artium’ en ‘doctor theologiae’; werd lid van de faculteit van de Sorbonne en in
1485-86 vereerd met het rectoraat van de Parijse universiteit; omstreeks 1500 bewerkte
hij te Mechelen de stichting van het ‘Fratershuis’, een school voor arme scholieren,
die gewoonweg ‘de Standonckisten’ geheten werden; na wrijvingen (omdat men er
ook onderricht in de Latijnse taal verstrekte) met de stedelijke Grote - of Latijnse Schole, die daarvoor het monopolium opeiste, raakte het ‘Fratershuis’ op het einde
van 1595 opgeslorpt door het ‘Seminarie’, dat aartsbisschop Matthias Hovius er
opende.
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Tussen beide goede kennissen, Erasmus en Busleyden, vallen aldus een paar
overeenkomsten in het verloop van hun bestaan te konstateren. Men denke er maar
aan dat zij allebei hun doctorsdiploma zijn gaan verwerven aan een universiteit van
Italië, nl. Busleyden te Bologna, Erasmus te Turijn op 4 september 1506; ten tweede
stipten wij reeds aan dat Busleyden ten jare 1517 door de dood werd verrast op een
reis naar Spanje, die hij in opdracht had aanvaard; Erasmus besliste datzelfde jaar in
de maand juli zich aan te sluiten bij het gevolg van de jonge vorst Karel I, naderhand
keizer Karel V, wanneer deze ging inschepen naar het zuiden; doch dan almeteens
besloot hij niet mee te gaan en vestigde zich voor de vier volgende jaren opnieuw te
Leuven.
Eindelijk vindt men bij beiden een uiterst levendige belangstelling voor de
Katholieke Universiteit van deze Brabantse Dijlestede. Ze voerde tot de verrijking
ervan met het beroemde ‘Collegium Trilingue’, waarvoor Busleyden de nodige
materiële hulp ter beschikking heeft gesteld, doch ongetwijfeld na overleg met
Erasmus, zodat het instituut terecht kan worden voorgesteld als een schepping van
diens geest, als de verwezenlijking van een plan van hem en, na Busleydens afsterven
in 1520, tot stand gebracht door Erasmus, in samenwerking met Hieronymus' broeder
Gillis.
In zijn omstandig, klaar en duidelijk opgesteld testament bepaalde de erflater dat,
ten behoeve van zijn beursgenieters, de boeken die hij in bezit had - uitgezonderd
slechts een paar zeer duidelijk aangewezen bundels, zoals een mooi en rijk missaal
en de op perkament met de hand geschreven bundels - te Leuven dienden
samengebracht, ‘alle andere boeken, welke ook, van welke stof, taal of spraak, gedrukt
of geschreven’.
Hiermee hing samen dat de biblioteek van Busleyden geen vermelding kreeg in
de verslagen over de bij hem aangetroffen inboedel, verslagen die nog heden ten
dage bewaard blijven in het Archief van het aartsbisdom en het kapittel van
Sint-Rombouts te Mechelen; noch in een ‘taxatie’, voltrokken door daarvoor
aangesproken oude-
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kleerkopers; noch in de dubbele veiling van de ‘Huysraet’, op 1 december 1517 en
15 februari 1519, waaronder beslist de talrijke hangtapijten met godsdienstige en
klassiek-mytologische onderwerpen, alsmede enkele kunstvoorwerpen de aandacht
wekken. Daarom komen wij ook niet juist te weten welke werken de boekenrekken
van Busleyden vulden en welke van Erasmus daaronder voorhanden waren. Niets
staat evenwel de mening in de weg dat er ten minste één exemplaar aanwezig was
van elk geschrift, waaraan de Rotterdammer zijn naam had gehecht. Te meer daar
omtrent die tijd Erasmus een graag gelezen auteur blijkt te zijn geweest, inzonderheid
onder de geestelijken; trouwens zijn werken raakten eerst in 1559 op de ‘Index’ en
dan nog op de eerst klasse ervan, nl. die van de ergste ketters! In de ‘Inventaria
mobilium bonorum’ (op het daareven vernoemde archief berustend) nopens
sterfhuizen van pastoren en kapelanen, staan voor de stad Mechelen regelmatig titels
van boeken door Erasmus aangehaald, zelfs gewoonlijk wel meer dar. één: aldus vier
verschillende bij heer Egidius de Kammere († 1529) en bij magister Johannes Piscator
(† 1530), nog één meer bij heer Georgius Calewarts († 1529) en bij magister Nicasius
Baeck († 1534). Dominus en magister Marcus Bartholomeus de Rethy († 1533),
kapelaan in Sint Romboutskerk en daar bedienaar van het Sint-Salvatorsaltaar, ook
optredend als apostolisch notarius, had waarschijnlijk het grootste aantal
Erasmusboeken bijeengebracht, nl. niet minder dan twintig verschillende. Overigens
bij hem thuis trof men ook aan ‘een looten aensicht van herasme’, wat wel slaan zal
op een exemplaar van de medaille van Erasmus' beeldenaar, die Quinten Metsijs te
Antwerpen in lood en brons vervaardigde en die de humanist volgaarne aanbood aan
verschillende beschermers en vrienden. Wat verzet zich tegen de onderstelling dat
mijnheer Bartholomeus te Mechelen persoonlijk Erasmus heeft ontmoet en goed
heeft leren kennen, zodat hij eveneens door hem met een dergelijke erepenning is
begiftigd geworden?
Doch ook vooraanstaande burgers in de stad hielden een of meer boeken van de
hand van Erasmus in hun bezit: bijv. de geneesheer magister Gerard de Malderen (†
1530), meester Andries de Robaix († 1543), ‘Raedt der keyserlicken Majesteit in
zijnen grooten Raede geordineert’, bij wie men er vijf verschillende vond (de ‘Adagia
Erasmj de Ro.’ dan nog wel tweemaal), verder Madame Jehanne de Groz, dame de
Maigny, de Roest (Rost of Roistselaere = Rotselaar, bij Leuven), de lasse, etc. (†
1531), weduwe van ridder Thomas de Plaines, die als voorzitter van de kanselarij
van de Grote Raad te Mechelen sedert 1496 had gefungeerd, na eerst te zijn
opgetreden als een van de ‘ses Meesters van de Requesten’ in dit organisme en o.m.
er gedurende het verblijf in 1501-02 van Filips de Schone in Spanje belast werd met
de waakzame zorg over de drie kinderen van de vorst, dus ook over de latere keizer
Karel V; in het sterfhuis van zijn weduwe van de Melaan kregen de boedelbeschrijvers
niet meer dan tweeenveertig boeken te noteren, maar daaronder toch een ‘liber Erasmj
Rotherdamj canonicj Ordinis divj Augustinj’. Heeft Desiderius Erasmus te Mechelen
verder, buiten de enge kring van de hogerstaanden en beter ontwikkelden, nog
bekendheid mogen genieten? Men mag het wellicht geloven op grond hiervan, dat
jaren terug in de voorgevel van het huis, geheten Spanje - of vollediger: ‘Het wapen
van Spanje’ - aan de IJzeren Leen een borstbeeld van hem heeft geprijkt met een
opschrift, dat zijn geboorteen sterfjaar op rijm aanduidde: ‘Anno 1476 (lees: 1467)
Den 8 october gebaert / Erasmus voormaert (= vermaard) / is den 14 juli 1536 geaert
(ter aarde besteld)’. Waarom werd het daar tentoongesteld? Door wie werd het
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vervaardigd en hoe lang heeft het er geprijkt? Het zal toch zonder twijfel een diepe
hulde hebben betekend aan de Prins der Nederlandse Humanisten al te gader van
wie de heugenis thans en allang onder de gewone Mechelse bevolking algeheel is
getaand en gezwonden, in zulke mate, dat de ‘Catalogue méthodique de la
Bibliothèque de Malines’ - een officiële uitgave van 1881, bij de 540 bladzijden
groot in-16o dik en 4836 nummers vermeldende - geen enkel van de aan Erasmus
verschuldigde werken nog had op te geven als te raadplegen of te ontlenen in de
Mechelse Stadsbibliotheek.
Prof. emer. Dr. Robert Foncke
Lid en Oud-bestuurder van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde
Men zie nog o.a.: W. v a n C a s t e r : Namen der straten van Mechelen en korte
beschrijving hunner vorige of nog bestaande gebouwen (Mechelen, z.j.); L é o p o l d
G o d e n n e : Malines jadis et aujourd'hui (Mechelen, 1907); H y a c . C o n i n c k x :
Cinq siècles d'architecture civile à Malines (Mechelen, 1938) F é l i x N è v e :
Busleiden (Jérôme), Hieronymus Buslidius, in ‘Biographie nationale’, Tome III; kol.
205-208; - H e n r y D e Vo c h t : Jérôme Busleyden, of the Louvain Coliegium
trilingue (Turnhout, 1950) - J. Va n R a n s b e e k : Het landgoed ‘Meudon’, ‘Kasteel
en Heeren’, in ‘De Brabantsche Folklore’, jg. XVI; blz. 22 vlgg. (met stamboom van
Hieronymus van Busleyden). - D a n i e l Va n D a m m e : Ephémeride illustrée de
la vie d'Erasme (Anderlecht, 1938) - Kan. G. v a n C a s t e r : Jan van Standonck en
zijn kollegie te Mechelen (Mechelen, 1892) - F é l i x N è v e : Mémoire historique
et littéraire sur le Collège des Trois-Langues à l'Université de Louvain (Brussel,
1956). - H e n r y D e Vo c h t : History of the formation and the rise of the Collegium
trilingue Lovaniense 1517-1550 (Leuven, 1951-1955; - 4 delen). - R o b e r t
F o n c k e : Bij enkele bladzijden uit de nederduitse 16-eeuwse kroniek door heer
Johan Oldecop, van Hildesheim: III. Bij een bekentenis van Desiderius Erasmus (in
‘Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en
letterkunde’, jg. 1959, aflevering 8-9-10; blz. 345-363); - E l z a [Luykx-] F o n c k e :
Aantekeningen betreffende Hieronymus van Busleyden, in ‘Gentsche Bijdragen tot
de kunstgeschiedenis’, jg. 1938; - R o b e r t F o n c k e : Boeken in sterfhuizen van
Oud-Mechelen, in ‘Het Boek’ (Amsterdam), jgg. V (1916) en volgg.
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Erasmus, Europese geest
Het beroemde portret, dat Hans Holbein van Erasmus Roterodamus schilderde, toont
ons een man met een fijn gelaat, neergeslagen ogen die schuilgaan in de aandacht
der beschouwing, een ‘introverte’ natuur. Dit betekent niet dat Erasmus iemand met
vooral bespiegelend karakter, een kamergeleerde is. Hij is een van de boeiendste
exponenten van de 16de eeuw. Hij bepaalt mede de geestelijke fysionomie van het
gecultiveerde Europa, van Poien tot Spanje, in een tijd dat het Westen door het
christendom en het universele Latijn nog enigszins een eenheid uitmaakt. Hij neemt
deel aan de opperste inspanning van de renaissance om Europa te redden. Hij strijdt,
tevergeefs echter, tegen de religieuze, nationale en culturele verdeeldheid. Als pacifist
ijvert hij onafgebroken voor de godsdienstige vrede, de verzoening der volkeren, als
pedagoog voor de verbetering van opvoeding en onderwijs.
Erasmus' grillige levenscurve wentelt uit donkere oorsprong naar lichte hoogten.
Niemand verenigt zulke scherpe contrasten in zich als deze ontwortelde uit
vaderlandse bodem. Hij verbindt het leed van de kleine man met de glans van de
hoge wereld. Als hervormer breekt hij niet met het gezag van de Kerk. Tot op rijpe
leeftijd worstelt hij met armoede, om eindelijk als oud en welgesteld man, berustend
en wijs, geen gunsten meer, waaronder de waardigheid van kardinaal, te aanvaarden.
Het spel van contrasten, dat zijn leven beheerst, gaat enigszins over op zijn roem:
beurtelings gewaardeerd en verworpen door katholieken en protestanten in eigen tijd
en later, wordt hij in de 18de eeuw als rationalist en voorloper van het verlichte
agnosticisme beschouwd, in de 19de als een symbool van vrijheid en vrede. In de
20ste is hij een lichtbron van internationale en Europese verstandhouding.
Reeds door zijn vorming is Erasmus internationaal gericht: zijn opvoeding te
Deventer en te 's-Hertogenbosch staat in het teken der Moderne Devotie. In het
klooster van de Augustijnen te Stein komt hij onder de bekoring van de klassieke
auteurs. Als jonge frater is hij ongetwijfeld reeds een bekend latinist en literator. Zijn
aanstelling in 1495 als secretaris van bisschop Hendrik van Bergen opent voor hem
een poort op het Europa van zijn tijd. Weldra vertegenwoordigt hij het type van de
humanist, de literator, die ook een man van de wereld wil zijn; de geleerde die niet
meer tot de gevestigde geestelijke stand behoort, maar evenmin wil ondergaan in de
verplichtingen van een bepaald beroep en vaak op de vrijgevigheid van het mecenaat
aangewezen is. Dit mecenaat zoekt hij niet in de kleine patria, Holland, maar in de
voornaamste centra van het culturele Europa.
Zijn pelgrimstocht van de geest vangt aan in Parijs. Hij verblijft er aan de Sorbonne,
ergert er zich aan de praaten twistzieke magistri nostri en breekt er met de scholastiek.
Hij bezoekt Engeland, ondergaat er de invloed van beschaafde humaniteit in de kring
van Thomas More, van het praktisch georiënteerde christendom van John Colet. In
Italië gaat hij op in de aanschouwing van de Griekse antieken en van de humanistische
beweging, zoals ze zich onder het pausdom en in de kringen van de kardinalen onder
Julius II en Leo X ontplooid had. Het Italiaanse humanisme heeft trouwens, na
Petrarca, in alle cultuurlanden van Europa zijn weg gevonden en krijgt in het Noorden,
c. 1520, zijn beroemdste uitdrukking in de figuur van de Rotterdammer, terwijl in
de tweede helft der 16de eeuw de leiding van de humanistische beweging op
Montaigne overgaat.

Vlaanderen. Jaargang 15

De wereld waarin hij aan het woord komt, ondergaat snelle wijzigingen: de
ontdekking van nieuwe gebieden en vooral de uitvinding van de boekdrukkunst
wekken de schittering van grote maar nog niet scherp omlijnde mogelijkheden. De
drukpers wordt de magneet die zijn leven richt.
Geen humanist van zijn tijd heeft als hij de betekenis van dit nieuwe orgaan
begrepen: door de druk heeft hij zijn door de Moderne Devotie ontwikkelde drang
naar de bronnen - ware grondslag van zijn humanisme! - kunnen uitvieren. Zijn
bibliografie vermeldt meer dan vijftig klassieke schrijvers die hij volledig of
gedeeltelijk vertaald heeft of geannoteerd, naast de ophefmakende edities van het
Nieuwe Testament en de Kerkvaders, vertalingen, meer in het bijzonder van Esopus,
Euripides, Isokrates, Plutarchus en Xenofoon, Aristoteles en Cicero. Het spreekt
vanzelf dat bij deze, overigens veelal overhaaste, reuzenarbeid, de kritische
tekstbewerking in moderne zin te wensen overlaat. Toch is hij een groot filoloog
waar hij, dank zij het prestige van zijn beroemde naam en de vaak schrandere scherpte
van zijn oordeel, zijn opsporing en bewerking van oorspronkelijke handschriften,
niet weinig ertoe bijgedragen heeft de belangwekkendste werken uit het Europese
cultuurpatrimonium in tamelijk zuivere vorm in het bereik van een ruim publiek te
brengen. Hij wekt belangstelling voor de klassieke stijl als een rijk geschakeerd
uitdrukkingsinstrument, niet alleen door zijn gemelde talrijke bewerkingen, maar
o.m. door zijn Adagia, op grote schaal verspreid, door zijn tractaten over de taal, het
briefschrijven en vooral door de bekoorlijkheid van zijn eigen elegante latiniteit, die
men zelfs terugvindt in de vlotte leesbaarheid van zijn aantekeningen bij werken als
het Nieuwe Testament. Deze editie heeft zelf, waar ze de algemene aandacht voor
de Bijbel machtig stimuleert en een stoot geeft tot exegetisch onderzoek, diepgrijpende
gevolgen.
Het hoeft nauwelijks gezegd, dat in Erasmus de Prometheusdrang leeft. Zijn
omvangrijk oeuvre illustreert treffend zijn veelzijdige geestesontplooiing. Het
kentekent het humanisme, een veelomvattend verschijnsel, waarbij de auteur, die
klassieke stijl en levenswaarden wil in omloop
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brengen, tevens iets heeft van de taalkundige, de wijsgeer, de godgeleerde en de
pedagoog. De onderlinge splitsing van de geesteswetenschappen is in die tijd nog
niet ver doorgevoerd. De grenslijnen met de zuivere literaire activiteit zijn vaak nog
vloeiend. Niemand in zijn tijd heeft als Erasmus het beeld van deze veelzijdige
geleerde weten te verenigen met dat van de esthetiserende literator, die verliefd is
op de mooie sonoritas verborum. Zo beoefent hij de dialoog, het tractaat, de brief
en de rede als voorname stijlvormen. Hij waagt zich aan de stilistiek, o.m. door het
aanleggen van verzamelingen van spreekwoorden en gezegden, terwijl hij colloquia
als stijl- en gesprekboekjes ontwerpt.
Rond 1516-1520 ziet Erasmus zijn humanistisch programma van innerlijke
gezondmaking der Kerk bijna volledig uitgebouwd. Zijn opvoedkundige, stilistische
en godgeleerde verhandelingen, zijn commentaren en handboeken van verschillende
nuancering bereiken een zeer ruime lezerskring waartoe zowel schooljeugd als
theologen behoren. Het valt licht te begrijpen, dat hij niet uit een psychische behoefte
alleen, maar ook om zijn humanistisch ideaal te realiseren, zo hartstochtelijk naar
vrede gestreefd heeft. In het licht van deze trekken begrijpen we dan ook de klacht
van de Vrede, in zijn ‘Querela Pacis’, tegen eng nationalisme en voor een Westerse
eenheid onder leiding van de Kerk. En het is merkwaardig te kunnen vaststellen, dat
Erasmus, in tegenstelling met de aristocratische neigingen die men hem gewoonlijk
toeschrijft, in zijn pacifistische geschriften, zo dikwijls het motief laat doorzinderen
van de kleine man die uitgebuit wordt door hebzuchtige vorsten en magistraten en
hoe op de weerloze kleine man altijd de ellende neerkomt van de telkens weerkerende
oorlogen. Juist door de werken waarin hij voor de vrede heeft geijverd, lijkt hij vrij
actueel: zijn verdraagzaamheid, zijn brede kijk op de internationale verhoudingen,
zijn suggesties in verband met scheidsrechterlijke beslissingen en de onderdrukking
van wapengeweld. Internationale verstandhouding is voor ons, spijt o.m. de vele
conferenties en organisaties niet minder een toekomstbeeld dan ze dat voor hem was.
Hij behoorde tot geen enkel staatsverband, maar hield contact met al de landen die
deel uitmaakten van zijn Europa. Hij doet in dat opzicht andermaal denken aan het
vervagen der grenzen tussen de volkeren in onze tijd van snel verkeer en allerhande
wisselwerkingen. Waar hij zo aanhoudend en warm gepleit heeft voor christelijk
begrijpen in een verwarde wereld, zou een Verenigd Europa als het tot stand komt,
een verworvenheid betekenen, die ook aan zijn geest niet helemaal vreemd is.
De drukpersen van de Lage Landen (o.a. van Dirk Martens), Frankrijk, Italië (o.a.
van Aldus Manutius), Duitsland en Zwitserland wedijveren in de verbreiding van
zijn werken, die ook in de voornaamste Europese talen worden overgezet.
We kunnen ons trouwens de humanist met de supra-nationale visie niet beter
voorstellen dan in de bergen met een drukpers: in Zwitserland en wel te Bazel waar
hij, meer dan in enig ander centrum verbleven heeft. Voor het eerst komt hij er in
1514, en ofschoon hij een zwervend leven blijft leiden, keert hij er steeds terug als
in een vrije en onafhankelijke stad, waar hij zich niet gehinderd voelt door een van
de grote traditionele machten: de Romeinse Curie of de universiteiten, Parijs, Leuven.
Hij is er minder aan de uiterste periferie van Europa dan in Engeland, en helemaal
niet verontrust als in de Bourgondische Nederlanden, die voortdurend bij de oorlogen
van Karel V betrokken zijn. Van uit Bazel kan zijn niet-genationaliseerde geest
onbelemmerd uitstralen en bouwen aan zijn droom van een niet door oorlog bedreigde
beschaving, van fijne cultuur en zachte zeden. In Bazel vindt hij ook een nieuwe
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kring van innig-begrijpende vrienden, die zich beweegt rond de officina van de
typografen J. Froben en J. Amerbach met de onvergetelijke Bonifacius. De drukkerij
van Froben is overigens een der best geoutilleerde van haar tijd en bijzonder geschikt
voor de uitgaven van Erasmus.
Zijn humanistische opvattingen krijgen doorheen de jaren stilaan genuanceerder
vorm en gestalte. Zijn eerste grote werk, de Antibarbari is een aanval op de
middeleeuwse cultuur. Zijn Enchiridion militis christiani betekent even zeer dolk
als handboekje voor de christelijke strijder. Het brengt de christelijke nuance van
zijn humanisme, zijn philosophia Christi, d.w.z. dat de ware christen in de eerste
plaats moet trachten de H. Schrift in haar oorspronkelijke zin te vatten, en te leven
volgens het geloof dat niet uit formalisme bestaat.
In zijn talloze ‘Brieven’, in zijn ‘Samenspraken’ en ‘Lof der Zotheid’ spreken de
meer artistieke uitzichten van zijn humanisme het sterkst. Hier bloeien o.m. zijn fijne
lach en zijn onvergetelijk typeringsvermogen. Hij knoopt vrij bestendige
briefwisseling aan met de meest vooraanstaande figuren uit het Europese geestesleven,
met koningen en prinsen en hoogwaardigheidsbekleders der Roomse kerk, doch ook
met eenvoudige mensen als b.v. een tolbeambte uit het Rijnland. Geen enkele
humanistencorrespondentie bevat zoveel schitterende namen van de vroege 16de
eeuw als de zijne. Hij is een der grootste briefschrijvers van Europa. Hij hanteert
zijn lenig Latijn met zulk een virtuositeit dat zijn brieven, vaak om hun stijlvermogen,
van Londen tot Rome, van Sevilla tot Krakau, niet alleen worden gecopieerd maar
ook in omloop blijven. Omtrent de genesis van zijn briefwisseling worden we
enigszins ingelicht door zijn verhandeling De conscribendis Epistolis, waarin hij
soms al schertsend de grote lijnen ontwerpt van een humanistische epistolografie,
die zich wil inspireren o.m. op Hiëronymus, Cicero en Plinius. Over de voortdurende
inspanning om zich de volmaakte briefstijl eigen te maken,
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heeft hij zich eveneens uitgelaten. Hij voelt zich niet alleen aangetrokken tot het
epistolaire genre, omdat het sedert Petrarca tot de gevestigde literatuur der humanisten
behoort. De rijke mogelijkheden om in los verband gedachten te vulgariseren, en toe
te lichten wat zich niet makkelijk tot systematische behandeling leent, lijken hem
psychologisch ook bijzonder geschikt voor de ontladingen van zijn fijngevoelige en
nerveuse beweeglijkheid. Er zijn overigens in die tijd geen wetenschappelijke
congressen, er verschijnen geen brochures of tijdschriften. De geleerde is voor zijn
mededelingen vaak aangewezen op brieven aan collega's en vrienden.
Hoewel voor een bepaalde geadresseerde bedoeld, heeft een brief dan ook een
openbare zijde. Zo gebeurt het dat de intieme getuigenissen van Erasmus ergens van
de pers komen eer hij dit zelf weet. Het cultiveren per brief van
vriendschapsbetrekkingen - ook een humanistisch verschijnsel! - brengt hem meer
dan eens in moeilijke omstandigheden. Fragmenten uit zijn correspondentie duiken
op in preken, geleerde discussies en publikaties. Om zoveel mogelijk misbruik van
eigen naam en schriftuur te voorkomen, neemt hij, van 1515 af, zelf de publikatie
van zijn brieven ter hand. Weinig auteurs uit het Europese geestesleven, behalve
wellicht Petrarca vóór en Voltaire na hem, lieten zulk een brievenschat na. Vele
brieven zijn het spiegelbeeld van zijn innerlijk leven, zoals die b.v. aan zijn prior
Servatius Rogerus, die vroeger zijn confrater en vriend was, en dringend de in zijn
ogen al te zelfstandige en te beroemde frater Erasmus, naar het klooster terugroept
(8 juli 1514). Onder de talrijke rimpelingen van zijn verfijnd gevoelsleven, treffen
vooral die van warme vriendschap en bewondering, zoals in de brieven aan de
Antwerpse bankier Erasmus Schets, de Antwerpse stadssecretaris en humanist Peter
Gilles, aan Guillaume Budé en... Thomas More. Op 23 juli 1519 zendt hij Ulrich von
Hutten een geschreven portret in briefvorm, dat een treffend fysisch en psychisch
beeld is van zijn beste vriend, Thomas More. Het beweegt zich op de achtergrond
van de Europese republiek der bonae litterae, die hij, samen met de beroemde
Engelsman, en o.a. met Willibald Pirkheimer (Neurenberg), de gemelde P. Gilles
(Antwerpen), G. Budé (Parijs) wil tot stand brengen.
De ‘Samenspraken’ geven, in een directe, sobere taal het spiegelbeeld van vele
voorname verschijnselen van de Europese mensheid van het begin der 16de eeuw.
Dit is mogelijk door de rijke persoonlijke ervaring van deze bereisde cosmopoliet.
Als scherp waarnemer ontleent hij zijn bouwstoffen aan allerlei mensen en plaatsen,
van de eenvoudige afspanning tot het vorstelijk paleis. Zijn toneeltjes zijn vaak met
meer picturaal-novellistisch of ironiserend dan zuiver dramatisch vermogen
samengesteld: we denken b.v. aan de vier oudjes in hun hotsende koets, de
bedriegerijen der paardenverkopers, de humoristische bespiegelingen over de neus
- een merkwaardig voorspel van Cyrano! -, het ongebonden soldatenleven. Uit alle
rangen der Europese samenleving zijn ze herkomstig: volkstypen zoals de vis- en
vleesverkoper, de dorpsherbergier en de koetsier, de bedevaarder en de keukenmeid,
naast de bisschop en de abt, de geleerde dame, de monnik en de priester, de edelman
en de geleerde. Hij heeft ook hier tal van vraagstukken in al hun scherpte gesteld,
die nog wel eens modern aandoen: problemen in verband met de opvoeding der
kinderen, hun spelen en ontspanning, later hun vrijen, met de positie van de vrouw
in de maatschappij, haar recht op een geleerde ontwikkeling, met de moeder, met
oorlog en vrede, met de hygiëne in het algemeen. Hoe de christelijke humanist zich
de gezuiverde samenleving van goede zeden, warm geloof, eenvoud, wijze
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gematigdheid en vrede voorstelt: het staat nergens zo duidelijk te lezen als in de
‘Colloquia’. Zijn scherpe visie herinnert wel eens aan Jeroen Bosch en Pieter
Brueghel. In zijn ‘Spreekwoorden’ heeft deze laatste als het ware een eigen ‘Lof der
zotheid’ ontworpen, zijn Vrouw Vuilsause en Lippenloer, het Land van Cocagne,
de Goutsoecker, het Gevecht tusschen de Spaarpotten en de Geldkisten en de Moord
der Onnoozelen herinneren aan Erasmus' verontwaardigde of geestige hekeling in
verschillende ‘Colloquia’ van de vuilheid van het volk, de overdaad, het bijgeloof,
de ruwheid van de soldaten

Paus Adrianus VI.
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Quinten Metsys Erasmusmedalje, 1519.

en de geldzucht. Herinneren zijn schetsen van volksmensen niet aan de ‘Optocht
voor de Hooiwagen’ van J. Bosch?
Het boek kent de grootste opgang. Reeds vóór 1522 is het in ongeveer 25 uitgaven
door het Europese drukkersbedrijf op de markt gebracht: o.a. te Antwerpen en Parijs,
Straatsburg en Keulen, Krakau, Deventer en Leipzig, Londen, Wenen en Mainz. Van
1526 af vloeit de stroom der uitgaven en vertalingen meer dan twee euwen lang. Nog
in de laatste decennia zagen verschillende Nederlandse bewerkingen het licht.
Waar hij, evenals Thomas More, de intellectuele ontwikkeling van de vrouw
verdedigt, laat hij Magdalia, in het colloquium over de abt en de geleerde dame, met
ironische gevatheid de argumenten weerleggen van een abt, die tegen deze vorm van
vrouwelijke emancipatie op onhandige en zelfs lachwekkend-lompe wijze reageert.
Slagvaardigheid heeft Magdalia enigszins gemeen met Vrouwe Stultitia in de ‘Lof
der Zotheid’, het kleine geschrift, dat van alle werken van Erasmus het scherpst is
blijven leven. Het ontstaan ervan valt eveneens in Europees perspectief. In de opdracht
aan Thomas More, deelt hij zelf mee, dat hij in de vroege zomer van 1508 uit Italië
naar Engeland terugkeerde. Onder het rijden over de bergpassen denkt hij o.m. aan
Th. More, de geestigste van zijn vrienden, die hij nu spoedig zal terugzien. Hoe nauw
lijkt hem Morus' naam verwant met moria, het Griekse woord voor zotheid!

In het vooruitzicht van de schertsende omgang met More, blijken voor hem, uit de
diepten van zijn kunstenaars-intuïtie, de schemerige contouren van de glimlachende
Zotheid zelf op te rijzen. Hij laat haar in de gestalte van een vrouw, getooid met een
zotskap, op een katheder, een lofrede houden op zichzelf, haar eigen macht en
betekenis. Het kiemen en groeien van Moria is, evenals zovele kunstscheppingen,
moeilijk te ontraadselen. Concrete elementen als navolgende verdienen echter wel
overweging. Erasmus heeft ongetwijfeld gedacht aan de dwaas of zot, een eeuwige
figuur, die in leven en literatuur onder wisselende gedaante en naam verschijnt. De
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overwinning in de mens van de impuls op de rede, het prijsgeven van de
zelfbeheersing waardoor afgeweken wordt van de normale gedragslijn volgens
dewelke de samenleving zich tracht in stand te houden, heeft wellicht herhaaldelijk
het voorwerp uitgemaakt van Erasmus' overwegingen. Een symbool als de
Bourgondische Mère folle de Dijon (1454) evenals S. Brants Narrenschiff (1494)
zullen hem wel bekend geweest zijn. Hij kan gedurende zijn Parijse tijd wel een of
ander der sermons joyeux gehoord hebben, die de deugden van Saint Onion of Saint
Raisin verheerlijken. Bij feestelijke gelegenheden in de steden der Bourgondische
Nederlanden of elders zal hem wellicht evenmin het kleurige habitum fatui ontgaan
zijn. Hoe zou hij niet vertrouwd geweest zijn met de strekking in de late middeleeuwen
om menselijke zwakheden en fouten als narheid op te vatten?
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Het optreden van de nar of zot heeft in zijn tijd een scherpe uitdrukking. Het
doorwervelt zo dikwijls het beeld van miniatuur, houtsnijkunst en openbaar leven,
nu eens in zotte kwaadaardigheid en geestige ontmaskering, dan weer in gevaarloze
ontoerekenbaarheid.
In een fijn en volmaakt evenwicht heeft Erasmus verschillende schakeringen der
Zotheid, die vóór hem en in zijn tijd actueel waren, die algemeen menselijk zijn, tot
een persoonlijke eenheid versmolten. Naar de geest is het een herleving van de
ironische Lucianus, van wie Erasmus, ook in medewerking met Th. More, zoveel in
het Latijn bewerkt had. Meer bepaald kan Lucianus' ‘Gallus’ (De Haan) door de
Rotterdammer drie jaar eerder vertaald, of b.v. diens ‘Lof van de Vlieg’ hem het
thema hebben gesuggereerd. Het lofmotief is in de hem bekende klassieke literatuur
overigens vrij veel verspreid en is zelfs tot een humanistische stijlvorm geworden.
Hij is wellicht lijdend wanneer hij te Londen aankomt, want in het huis van Th. More
- gezegende humanistische vriendschap! - moet hij, door ziekte gedwongen, zijn
kamer houden. Hij schrijft daar, in enkele dagen, zijn grote kunstwerk neer. Het kan
hier niet in onze bedoeling liggen de eigenlijke inhoud te bespreken of te ontleden.
In het licht van onze opgave weze het evenwel toegelaten er op te wijzen, dat Stultitia
geen scherp-getekende gestalte is. Dit sluit ongetwijfeld aan op het humanisme zelf,
waar artistieke scheppingen van grote figuren veelal ontbreken. De (lof)rede is een
van zijn voornaamste genres, en hier liggen de kwaliteiten elders dan b.v. in het
scheppen van figuren; veeleer in het beeldend détail, het spannend aaneenrijgen van
volzinnen met afwisselend stijlvermogen. Het is Erasmus' synthetisch-kritische visie
van mens en leven, zijn diepere wereld van ‘milde’ ironie, die schittert, in de luchtige
vormen van een declamatio, die aan het boek zijn artistieke betekenis verleent.
Stultitia is de verpersoonlijking van een veelomvattend, met verschuivende
betekenissen sierlijk omspeeld, anti-intellectualisme. En achter veel speelsheid wordt
hier, op soms vermetele wijze, afgerekend met de toen zeer machtige scholastiek
zelf, want de lofrede beweegt zich blijkbaar op zulke losse schroeven als reactie
tevens tegen de syllogistische bouw van een betoog volgens strenge scholastische
stelselmatigheid.
Was dat alles iets meer dan het vernuftig spel van een schitterende geest? Het lijdt
geen twijfel: de Moria kan maar tot op geringe hoogte als een vernuftig divertissement
zonder meer beschouwd worden, waarin, door een zonderlinge spanning van de
dualiteit in de mens, het meest verfijnde intellect van zijn tijd, mede de lof vertolkt
heeft van onzin en irrationalisme. Maar, waar het zich hierachter verschuilt om
ongehinderd kritiek te oefenen op allerlei misbruiken, niet het minst in het kerkelijk
leven, beantwoordt Moria ook aan de levenstaak van Erasmus' christelijk humanisme:
kerk en samenleving beter te maken!
Het boek kent onmiddellijk een uitzonderlijk succes. De aantrekkelijkheid ervan
wordt nog verhoogd door de schetsen waarmee Hans Holbein, vriend van Erasmus,
het boek heeft verlucht. Met het instinct van de ware artiest heeft hij ze, niet steeds
in vast verband met de tekst, gestrooid in de rand van de bladzijden van Erasmus'
persoonlijk exemplaar, dat hij in Frobens drukkerij te Bazel had aangetroffen.
De Moria ontketent ook heel wat strijd. Vooral de Leuvense theologie-professoren
zijn niet zuinig met hun kritiek. De Rotterdammer maakt zich het verweer gemakkelijk
door er hoffelijk op te wijzen, dat de professoren ongelijk hebben zich gekwetst te
voelen, daar in de Lof der Zotheid geen enkele stand, ook de pausen niet, van spot
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zijn verschoond, en voornamelijk dat, in een boek waar de Zotheid spreekt, de
verstandigen beter doen niet al te veel wijsheid te zoeken. Om dat alles naar juiste
verhouding te waarderen, ontgaat ons thans al te dikwijls de onbevangenheid en de
humor van de late middeleeuwen in kerkelijke zaken. Noch Erasmus noch zijn
tegenstanders kunnen eigenlijk in een werk als de Lof iets ongeoorloofds zien. Eerst
nadat de reformatie dreigend-scherpe vormen aangenomen heeft, begrijpen de
tijdgenoten, even zeer als hijzelf, hoe sterk bepaalde satirische gedeelten van de
Moria in de lijn van deze geweldige omwenteling kunnen gezien worden. En naarmate
men hem mede verantwoordelijk tracht te stellen, groeit zijn behoefte om zijn
onsterfelijkste werk en bagatelle te behandelen.
Ook zijn strijd met Luther behoort tot de grote momenten uit de Westerse
geesteswereld. Met het woord tragedie heeft de Rotterdammer voortdurend de eerste
fazen aangeduid van wat we thans Reformatie noemen. Hij heeft zowel Luther als
diens vijanden scherp terechtgewezen wegens het geweld waarmede ze in die
aangelegenheid zijn opgetreden. Hij betreurt dat alles steeds maar als ‘die hatelijke
onenigheden’, ‘die dwaze en verderfelijke tragedie’. Bij het vernemen echter van
Luthers huwelijk voegt hij er met een glimlach aan toe: ‘wellicht zou men het beter
een komedie noemen, daar het eindigt met bruilofsklokken’.
Wanneer de door zijn temperament zo geheel anders gerichte Erasmus evenwel
inziet, dat de gepassioneerde doordrijver Luther zich van de Roomse kerk zelf afkeert,
en de aandrang van buiten uit steeds krachtiger wordt om tegen de grote Reformator
in het krijt te treden, komt het tot wat hij altijd had getracht te vermijden: een openlijk
twistgeschrijf. De aansporingen gaan uit van de hoogste instanties: van Hendrik VIII,
bij monde van Erasmus' oude vriend Tunstall, van George van Saksen, uit Rome zelf
- nog kort vóór diens dood - van zijn oude beschermer paus Adriaan VI. Daarbij
komt nog de afkeer, die de wantoestanden in Duitsland hem inboezemen. Voor-
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al Huttens optreden moet hem verbitterd hebben. Na enige tijd is zijn ‘Verhandeling
over de vrije Wil’ klaar en gaat ter perse. Nagenoeg tegelijkertijd, in september 1524,
zien niet minder dan drie uitgaven het licht. De ene verschijnt te Bazel, de andere te
Antwerpen, de laatste te Keulen. Dat is een meer dan gewone belangstelling, zelfs
voor een zo ontzaglijk veel gelezen auteur als Erasmus. Geruime tijd wacht Luther
met zijn antwoord. Hij is intussen getrouwd - en heeft nu wel wat anders te doen,
meent Erasmus ironisch. ‘Over de geknechte Wil’ van Luther verschijnt pas in
december 1525. Met veel vertraging krijgt Erasmus het boek in handen. Maar dan
toont hij wat hij met de pen vermag: in ongeveer 12 dagen is een antwoord klaar:
‘Hyperaspistes’, een boek van 312 bladzijden. Froben werkt met zes persen tegelijk
om de vaart van die pen te kunnen bijhouden. Het eerste deel verschijnt in maart
1526. Het wordt in de loop van datzelfde jaar op zijn minst viermaal herdrukt en
door H. Emser in het Duits vertaald. Betuigingen van erkentelijkheid volgen o.m.
van hertog George van Saksen, met wie nu ook Keizer Karel V zich in een tweevoudig
schrijven verenigt. Waarschijnlijk op aansporing van zijn Engelse vrienden, zoals
een brief van Th. More uit Greenwich van 18 december 1526 laat vermoeden, en
mede als een gevolg van de hernieuwde strijd van Hendrik VIII tegen Luther,
publiceert Erasmus spoedig het nog veel uitgebreider tweede deel

Felix Cogen: Erasmus te Basel bij zijn vriend Johannes Froben.

Brief van François I aan Erasmus, Universiteitsbibliotheek te Basel.
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van zijn Hyperaspistes, waarin hij o.m. definitief met de reformatorische beweging
breekt.
De enige officiële titel die Erasmus gedragen heeft is die van Raadsheer van Karel
V. We weten dat het hof van de vorst voor een groot deel erasmianiserend was. Het
christelijk humanisme evolueert dan ook langs de grote lijnen van de
Vlaams-Bourgondische staatkunde van de keizer, die over een wereldrijk heerst. Zo
dringt het door de hofhouding, door het contact dat de Spanjaarden met de Zuidelijke
Nederlanden houden en door kardinaal Ximenéz de Cisneros, Spanje binnen, een
der weinige landen uit het Bourgondisch-Habsburgse statencomplex waar de
Rotterdammer nooit geweest is. Hoe lang de erasmiaanse geest er, na inquisitoriale
onderdrukking, is blijven voortleven, vindt overigens in Cervantes zijn roemrijkste
getuigenis.
De Europese gedachte rijst overal door zijn leven en streven. Hij ijvert voortdurend
om internationale perspectieven te openen en enge grenzen begeven onder de gratie
van zijn Latijn. Samen met zijn vriend, Sir Thomas More, even zeer overtuigd
Europeaan als overtuigd Engelsman, wendt hij al zijn energie aan voor een Europese
republiek der fraaie letteren en vormt met hem het centrum van de humanistische
brain-trust, zoals we reeds schreven.
More en Erasmus zijn hierbij gevoed door de helderste christelijke en klassieke
wijsheid en niet in het minst door Lucianus, de gunsteling van hen beiden om zijn
kritisch vermogen, zijn nadruk op het gezond verstand, zijn vreugde aan de karikatuur,
zijn lustige onbezorgdheid en gevatheid. Erasmus' christelijk humanisme heeft de
betekenis gekregen van een geestesmethode, die leert dat de Waarheid rechtstreeks
uit de bronnen zelf dient afgeleid en niet uitsluitend op het gezag van de overlevering
mag berusten; het heeft in de samenleving de desem gelegd van kritisch onderzoek
en wetenschappelijke twijfel; het heeft echter even goed het type geschapen van de
esthetiserende literator als van de experimenterende vorser. Wordt bovendien de
katholiek van na de eerste decennia der 16de eeuw niet gedreven door de geestelijke
traditie van het humanisme van deze katholiek in pre-reformatorische zin, waarin
het ironiserend nadenken van de Stultitae Laus en de Colloquia naast de wijze lessen
van het Paulinisme van het Enchiridion blijven nawerken - evenals later, door de
stuwkracht van de Contra-Reformatie, die vooral uitgaat van de Orde, die door
Ignatius van Loyola is gesticht? En is het mede niet aan Erasmus te danken dat het
katholicisme zich te Trente van het onkruid en de hypertrofie van een lange,
middeleeuwse overlevering heeft gezuiverd?
Vele van zijn gedachten: klassieke en bijbelse gezindheid, warm sociaal gevoel
en geloof in de goedheid van de mens, ruime tolerantie, humanistische opvoeding
en onderwijs tegenover de ‘barbaries’ der middeleeuwen, breken later door. P. Bayle
verlucht reeds de titelbladzijde van zijn ‘Nouvelles de la République des Lettres’
met de beeltenis van de humanist. Erasmus is een voorloper en wegbereider geweest
van zovele andere dragers van de moderne geest als Rousseau, Herder, Pestalozzi,
Angelsaksische denkers. Aan vele ontplooiingen van die geest is hij evenwel vreemd
gebleven. Maar allen die aannemen dat zedelijke opvoeding en algemene
verdraagzaamheid - grondslagen van het ware humanisme - de mensheid kunnen
gelukkiger maken, zullen tegenover de Rotterdammer steeds dankbaarheid voelen.
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Hij went het latiniserende Westen aan een andere, vlottere uitdrukkingswijze;
werkt - afgezien van de talloze vertalingen van zijn oeuvre - door zijn volmaakte
helderheid van exposé, zelfs door het Latijn heen, op de stijl der volkstalen in. Niet
alleen in taalkundig opzicht, niet alleen zijn sociale pedagogie, de algemeen
menselijke trekken van zijn humanisme, zijn reformatorische arbeid, maar ook zijn
literaire en artistieke figuur, waarop we elders wezen, hebben nagewerkt in de
Westerse cultuur. Tijdgenoten en latere auteurs, onder wie niemand minder dan
Rabelais, Cl. Marot, Montaigne en Molière, Shakespeare, W. Scott en Cervantes
hebben zich in een of ander opzicht aan Erasmus verplicht gevoeld. Zijn geest heeft
wellicht nergens zo gemakkelijk echo's gewekt of roept nauwelijks ergens zoveel
parallellen op als in de Nederlanden zelf. We denken in algemener verband b.v. aan
iemand als Hugo Grotius, het wonder van Holland, vurig bewonderaar van de Meester
en erasminiaserend in meer dan een opzicht. Aan Quinten Matsijs, J. Bosch en P.
Brueghel, aan Vondel, die meer dan vluchtig onder de bekoring kwam van hem, die
hij zelf noemde ‘den grooten Desideer, die niemand wijckt’, aan dichters en schrijvers
uit onze 16de eeuw en latere tijd, aan toneelspelen te Gent in 1539 opgevoerd...
Als een groot kunstenaar schenkt hij Europa in zijn Stultitiae Laus en de Colloquia
de vrucht van veel introspectieve wijsheid en wisselende ervaringen opgedaan op
zijn geestelijke pelgrimstocht doorheen het toenmalige Westen. Het is een diepzinnige
bespiegeling over het leven zelf door iemand, die Stultitia in eigen innerlijkheid heeft
doorgrond. Hij heeft een temperament, dat zich bij voorkeur door humor of ironie
uitdrukt, zoals Socrates, Lucianus en Thomas More. Juist zijn ironische speelsheid
en zijn geloof in de macht van het irrationele in het leven hebben niet zelden de
mensen over hem verontrust.
Zo heeft hij op verschillende fronten moeten strijden. Zijn bitterste vijanden zijn
de monniken geweest. En ook zij vormen een niet geringe macht, daar ze veelal het
universitair onderwijs beheersen. Ze hebben aan zijn persoon en werk dan ook veel
afbreuk gedaan. Maar, in deze vriend van pausen, koningen, martelaren en orthodoxe
geleerden leeft één overtuiging, waarin hij door geen geld

Vlaanderen. Jaargang 15

323

Jeugdportret van Keizer Kare! V, houtsnede van Albrecht Dürer, 1519.

of goed aan het wankelen kan gebracht worden: de innerlijke zuivering van de Kerk.
Met dit doel onwrikbaar voor ogen, heeft hij een mensenleven lang tegen de militante
verdedigers van deze Kerk en ook tegen Luther en diens beweging, met al de taaie
dapperheid, die in zijn tenger lichaam leeft, gestreden. Zo ziet men de legende van
onstandvastigheid en zwakheid begeven, die hem lange tijd heeft omrankt.
Zijn psychische essentie is die van een groot idealist die tegelijk een man met
gezond verstand is. Zijn overtuiging verdedigt hij met het meest onmiddellijke
uitvloeisel van zijn zo kwetsbare en teergevoelige aard, niet met de wilde
hartstochtelijkheid van Luther, maar met de soms bijtende satire of het zich
terugtrekken achter de gratie van een gedachte, die blijkbaar vreest zich al te openlijk
te uiten en scherpe bevestiging weigert.
In zijn vele werken vindt de lezer weinig nationale gevoelens uitgedrukt, wel een
cosmopolitisme van het intellect, dat later wellicht alleen door Voltaire geëvenaard
wordt. Eerder schaars zijn ook de uitingen van genegenheid voor zijn vaderland,
Holland, wat niet betekent dat hij, ouder geworden en op rustige afstand van zijn
ongelukkige jeugd in Nederland, de deugden van zijn geboorteland niet zou
gewaardeerd hebben. Zijn Europese roem wordt reeds treffend geïllustreerd door de
hierboven vermelde, aangrijpende brief die hij in 1514 richt aan zijn prior, Servatius
Rogerus. Erasmus heeft het er o.a., blijkbaar niet zonder welgevallen, over de
vererende uitnodigingen die hij van hoge zijde ontvangt, van Hendrik VIII en
Catharina van Aragon, die hem tot haar leermeester wenst; hoe Oxford en Cambridge
hem zoeken te winnen, en waarom hij naar Stein niet terug wil: ‘Ik die als jongeman
daar weggegaan ben, zal er terugkeren als een oud en grijs man, als een zieke; ik zal
er blootgesteld zijn aan de verachting zelfs van de geringsten, ik die gewend ben aan
de eerbied der voornamen...’ Het klinkt als een fier en weloverwogen vaarwel van
een grote geest, die zich binnen het Europa van zijn tijd als binnen het ene vaderland
beweegt. Zoals zeven steden zich de geboorteplaats van Homerus betwisten,
beschouwen zeven Europese landen het als een voorrecht Erasmus gedurende een
min of meer langdurige periode als een der hunnen te hebben opgenomen: België,
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Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Zwitserland, terwijl verschillende
Europese steden nu nog een duurzaam aandenken bewaren aan de tijd dat de humanist
daar verbleven heeft: Brussel, met de serene sfeer van het Erasmushuis te Anderlecht;
Freiburg im Breisgau met de voorname patriciërswoning ‘Zum Walfisch’,
oorspronkelijk voor Maximiliaan van Oostenrijk gebouwd; Rotterdam met het
Erasmus-standbeeld en zijn Erasmusbibliotheek; Gouda met zijn Erasmusverzameling
in de Goudse Librye; Bazel tenslotte waar hij, afgezien van zijn jeugdjaren in
Nederland, eigenlijk het langst gewoond heeft, met het verzorgde ‘Zum Luft’, het
huis waar de humanist als vriend van uitgever J. Froben overleed en eindelijk rust
mocht vinden, in de nabijheid van de machtige stroom, die hij zo vaak op zijn
Europese geestestocht had bevaren, in verre verwijdering van het vaderland en van
de stad, waarnaar hij zich toch steeds is blijven noemen: Roterodamus*.
Prof. Dr. Gilbert Degroote

*

Bibliografische gegevens in Gilbert Degroote, E r a s m u s , p e l g r i m v a n d e g e e s t ,
Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1955, blz. 118-120; verder: id.: I n E r a s m u s '
L i c h t k r i n g (Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Mij voor Taal- en Letterk.
en Geschiedenis, 1962).
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Hans Holbein: de Zotheid spreekt.

Kanttekeningen bij ‘De Lof der Zotheid’
Anno 1509 trok een reiziger over de Alpen. Een schrale silhouet op een log rijdier.
Erasmus.
Hij had Italië verlaten voor Engeland, waar hem de bescherming was
voorgespiegeld van de onlangs gekroonde Hendrik VIII, despoot en humanist.
Machiavelli in de praktijk.
Erasmus had een lange reis vóór de boeg, die hem voor een hele poos onttrok aan
zijn absorberende wetenschappelijke arbeid. Maar peinzen kon hij nu des te beter.
En zich bezinnen. Zich bezinnen op de wereld en haar dwaas vertoon.
De pittige alpenlucht deed zijn bloed tintelen en zijn fantasie loswieken. Hij kon
haar zotte buitelingen niet bijhouden. Nooit tevoren was het hem opgevallen dat de
koningen der schepping ten slotte met een narrenkap als kroon paradeerden. Steeds
scherper zag hij het vóór zich: de dwaasheid regeerde de wereld. Het irrationele, het
affekt, de aandrift, de hartstocht, de inbeelding, het vooroordeel hadden de leiding
onder het mom van gezond verstand, nuchterheid, zelfbeheersing, redelijkheid,
zakelijkheid, objektiviteit, bezinning.
Zo ontstond de ‘Lof der Zotheid’. Het boek wordt nog steeds herdrukt. Er is ook
niets veranderd in deze dwaze wereld.
In de onherbergzame herbergen van zijn tijd, waarover hij zo vaak zijn afkeer
luchtte en tijdens de trage bootreis op de Rijn naar Holland toe, noteerde hij zijn
invallen en werkte ze schetsmatig uit. In Engeland aangekomen, haastte hij zich naar
Chelsea, waar hij onderdak vond in het gastvrije landhuis van zijn grote vriend
Thomas Morus, humanist, teoloog en staatsman tegelijk.
Plagend vertelde Erasmus hem dat de naam Morus hem had doen afglijden naar
het Griekse woord ‘moria’, dat zotheid betekent en dat zijn fantazie onbedwingbaar
aan 't hollen had gebracht. De vrome Morus vond het idee leuk en menig avondje
maakten beiden zich vrolijk over het bonte narrenpak, waarin de mensheid onbewust
pleegt rond te lopen. Dat een heilige in spe schik had in het geval en tot afwerking
van de satire aanspoorde, moge de ketterjagers van vandaag geruststellen. Op weinige
dagen was Erasmus dan ook met het werkje klaar.
Pas in 1511 kwam de ‘Lof der Zotheid’ te Straatsburg van de pers. In 't Latijn
natuurlijk (Encomium Moriae of Stultitiae Laus), want lijk alle humanisten keek
Erasmus misprijzend op de moedertaal neer. Het werd een bestseller. Een eksemplaar
dat hem in handen viel, verleidde Holbein de Jongere tot een aantal schelmse
pennekrabbels in margine. Dit kuriozum berust thans in het Kunstmuseum te Bazel.
De ‘Lof der Zotheid’ is een monoloog. Van op haar kateder bespot, hekelt,
persifleert, striemt de Zotheid in toga ononderbroken de menselijke komedie en de
tinkelende belletjes van haar narrenkap lokken onweerstaanbaar mannen en vrouwen
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van alle stand en konditie. Tersluiks gluren ze naar hun buren. In hun ogen worden
dîe in hun hemd gezet, niet zij. Supreme dwaasheid! De Zotheid spreekt de taal van
het gezond verstand. Opperste wijsheid!
De Zotheid praat zo maar voor de vuist weg. In tegenstelling, beweert ze, met de
doorsnee-redenaars die onder eed durven verklaren dat een rede, waarop ze wel dertig
jaar hebben gezwoegd en die dan nog van plagiaten aan elkaar hangt, spelenderwijs
in drie dagen door hen neergepend of voor de vuist gedikteerd werd.
De Zotheid kent geen genade. Ze spaart niets of niemand: monniken, bisschoppen,
pausen, teologen, filozofen, redenaars, kunstenaars, vorsten, hovelingen, kooplieden,
rinkelrooiers en bezadigde burgers, kindsheid en ouderdom, wijsheid, vriendschap,
liefde. Overtuigend toont zij aan dat de Zotheid alleen het leven draaglijk maakt, de
Zotheid die vermomd in ieders leven meespeelt.
Kortom, géén maatschapplijk verkeer is draaglijk zonder een vleugje zotheid.
Geen volk zou zijn vorst, geen knecht zijn patroon, geen meid haar mevrouw, geen
leerling zijn meester, geen vriend zijn vriend, geen vrouw haar man, geen huurder
zijn huisbaas, geen student zijn studiegenoot, geen gastheer zijn gast langer kunnen
verdragen, wanneer zij elkaar niet eens ongemerkt vleien of bedriegen konden,
wijselijk voor elkaars gebreken een oogje dichtknijpen en zij elkaar niet steeds
opnieuw de honing der zotheid om de mond smeerden.
Ja, zelfs het beminnen en bewonderen van in 't oog lopende gebreken, alsof het
deugden waren, grenst dit niet aan zotheid? Als een minnaar de moedervlek van zijn
liefje teder kust, een tweede zich door het gezwel van zijn aangebedene bekoord
gevoelt, als een vader van zijn schele zoon zegt dat hij lonkt, wat is dat anders dan
klinkklare zotheid?
Eigendunk, mijn bloedeigen zuster, staat hier aan mijn rechterhand, oreert de
Zotheid. En denk haar maar eens uit het leven weg: terstond zal al het vuur verdwijnen
uit het betoog van de redenaar; niemand bewondert meer de tonen die de muzikus
aan zijn instrument ontlokt; de akteur zal om zijn holle gebaren worden uitgefloten;
men lacht de dichter en zijn kunstwerk uit, de schilder kan armoe lijden bij zijn
doeken en de dokter zal met al zijn medicijnen verhongeren. Zó noodzakelijk is het
dat ieder zichzelf wat voorspiegelt, zichzelf bemoedigend op de schouder klopt,
voordat anderen dat doen. Eigendunk weet het zó in te richten dat ieder met het zijne
ingenomen is: zijn uiterlijk, aanleg, afkomst, positie, leefwijze, vaderland. Neem
b.v. de oorlog. Is er wel iets waarmee men méér lauweren oogsten kan? En toch valt
er niets dwazer te bedenken dan om één of andere futiliteit een oorlog te beginnen,
die ten slotte steeds voor beide partijen nadelig uitvalt. Maar dat zijn bedenksels van
filozofen.
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En wat heeft men nu aan filozofen als de wapens kletteren? Dan zijn dikke,
weldoorvoede mannen nodig, met een maksimum aan moed en een minimum aan
hersens. Overigens is er tussen de krijgskunst en de wijsbegeerte dit grote verschil,
dat de filozofen hun werken bij kaarslicht schrijven in 't holle van de nacht, maar dat
in de oorlog parazieten, rovers, sluipmoordenaars, afpersers, ezels, bankroetiers en
ander uitschot van de maatschappij hun duistere praktijken op klaarlichte dag
verrichten...
De teologen met hun subtiliteiten en denkakrobatieën, en die overal ketterlucht
ruiken, worden ongenadig door de Zotheid afgestriemd. De meeste godgeleerden
zijn hogelijk met zichzelf ingenomen en juichen hun geliefde definities zó toe, dat
zij dag en nacht in de weer zijn met die esoterische abrakadabra en geen ogenblik
tijd vinden voor het evangelie of voor de brieven van Paulus. Hoe gelukkig moeten
zij zich voelen in hun roeping op deze wijze hun leer te verduidelijken, in 't bijzonder
wanneer zij de inrichting

Erasmus te paard, prent uit 1839.

van de hel zo nauwkeurig beschrijven, alsof zij er verscheidene jaren hadden in
doorgebracht. Of wanneer zij naar goeddunken voortdurend nieuwe hemelen erbij
fantazeren.
Met deze en nog andere beuzelingen zijn de hoofden van de godgeleerden
opgepropt. Daarom moet het niemand verbazen dat de godgeleerden, zelfs bij
openbare disputen, hun doctorshoed stijf op de slapen gedrukt houden. Want anders
zouden hun hoofden zeer wel uit elkaar kunnen springen. Zo hoog staan ze in eigen
aanzien, dat het in hun ogen een zware zonde is Magister Noster anders dan met
hoofdletters te schrijven.
Tot bloedens toe worden de monniken geroskamd... In de eerste plaats beschouwen
zij het als het toppunt van godsvrucht, wanneer zij zich verre houden van al wat
wetenschap heet, zó zelfs dat zij veelal niet eens kunnen lezen. Maar ook menen zij,
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wanneer zij als ezels balkend in de kerk psalmen zingen, waarvan zij niet veel meer
dan
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Tekening van Hans Holbein. ‘Vaarwel dan, beroemde en dierbare vrienden van de zotheid, juich mij
toe, leef er goed van en drink...’ (Erasmus)

de nummering in hun psalterium begrijpen, zij de oren van de heiligen aangenaam
strelen.
Verscheidene onder hen komen, geholpen door hun verwaarloosd uiterlijk, als
bedelmonniken royaal aan de kost. Zij gaan van deur tot deur om met veel misbaar
om brood te vragen, vallen in herbergen en vervoermiddelen iedereen lastig en doen
de gewone bedelaars zware konkurrentie aan. Volgens eigen zeggen stellen die
snaken, vuil, dom, onbeschaafd en brutaal als zij zijn, zó de apostelen voor.
De marktschreeuwers moeten het bij de boetpredikers afleggen, zoals die op de
kansel staan te galmen en te gestikuleren en daarbij nog allerpotsierlijkst, maar
daarom niet minder suksesvol, de regels van de retorika in acht nemen. Al te veel
religieuzen staren zich blind op hun ceremonieel en kleine menselijke tradities, maar
zij bedenken niet dat dit alles op de oordeelsdag voor Kristus van geen tel is en Hij
slechts onderzoeken zal of zijn gebod der naastenliefde werd nageleefd.
Voor de hogere geestelijkheid, bisschoppen en pausen, die het prachtlievend en
bandeloos leven van Italiaanse vorsten der Renaissance plagieerden, neemt de Zotheid
even haar kap af voor een bitter rekwizitoor...
Wilden zij maar eens nadenken over het zout der aarde, waarop Kristus doelde.
Eén korrel was al voldoende. Dan was het uit met hun rijkdommen, eerbewijzen,
macht en heerlijkheid, hun rechten, dispensaties, cijnzen, aflaten, rijpaarden, muilezels,
bedienden en al hun pracht en praal.
Alsof er nog gevaarlijker vijanden der Kerk bestaan dan slechte pausen, die door
het verzwijgen van de ware leer van Kristus, Kristus tot een schijnbeeld maken, Zijn
leer vervalsen door allerlei gewrongen uitleggingen en Hem ten tweeden male
kruisigen door hun verderfelijke levenswijze...
Natuurlijk is alles aangedikt, vertekend, schril gekleurd. Het is toch een satire.
Maar het karnavalesk vertoon mag ons niet misleiden omtrent de ware inzichten van
de schrijver.
De ‘Lof der Zotheid’ was een der gevaarlijkste boeken van zijn tijd. Als een bom
sloeg het de dammen stuk, die tot dan toe een kolkende verontwaardiging over de
misbruiken

Schoolmeester en leerlingen in de 16de eeuw.
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Kantlijntekeningen van Erasmus met, in het centrum onderaan, zijn zelfportret.

in de Kerk in bedwang hadden gehouden en maakte de weg vrij voor de Hervorming.
Het boek sprak uit wat duizenden diep-religieuze naturen met groeiend ongeduld
eisten: een hervorming van de Kerk in hoofd en ledematen.
Maar in tegenstelling met Luther wilde deze Europese heraut van het bijbels
humanisme een hervorming niet buiten maar binnen de Kerk afdwingen. In geen
geval wilde hij de Kerk als instituut ondergraven. Midden in de hoogopspattende
godsdiensttwisten van zijn tijd bleef hij de apostel van de verdraagzaamheid in een
eeuw van onverdraagzaamheid, ook de eerste principiële pacifist van Europa.
Een vergelijking tussen twee nog steeds aktuele geschriften precizeert het beeld
van de geweldige kentering, die het Europese geestesleven had ondergaan.
Zowat een eeuw vroeger was de ‘Navolging van Kristus’ verschenen, deze
onsterfelijke bloem van de moderne devotie. De ‘Navolging’ echter was nog volop
middeleeuws geörienteerd. Maar met de ‘Zotheid’ komen we midden in de volle
gisting van Humanisme, Renaissance en Hervorming terecht. Overal worden de
bakens verzet. De eenheid van geloof en rede wordt voor goed verbroken. Onstuimig
stormt men op nieuwe horizonten af. Een nieuwe wereld werkt zich los uit afgestorven
levensvormen en versteende traditie.
Van dit tijdsbeeld is de ‘Lof der Zotheid’ een blijvend dokument. Van de dwaasheid
dezer arme wereld een tijdeloos schouwtoneel. Zolang er mensen leven, zal dan ook
steeds het getinkel van narrenbelletjes hen blijven nadansen.
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Erasmus en zijn portrettisten
Quinten Metsijs (Quintin Matsijs, massijs, messijs) (1466?-1530)
Jeugdjaren te Leuven waar hij de smedekunst leerde. Leuven was in die jaren een
centrum op het gebied van de schilderkunst, met als hoofdfiguur Dirk Bouts. Een
legende vertelt dat de Leuvense meester het smeden vaarwel zegde om zich toe te
leggen op de schilderkunst, omdat hij verliefd werd op de dochter van een bekend
schilder.
1491

Metsijs vestigt zich te Antwerpen en werd
ingeschreven in de Sint-Lukasgilde.

1500-1510

Eerste werken die de klassieke religieuze
werken voorstellen.

1510-1515

Deze periode is goed bekend om zijn
wereldlijke onderwerpen, zoals de
geldwisselaar en zijn vrouw (het Louvre).

1515

De grote landschapsschilder Patenier
vestigt zich te Antwerpen. De kruisiging
van de Lichtensteincollectie zou het werk
zijn van beide meesters.

1517

Metsijs is groot portrettist: Erasmus en
Peter Gillis. Deze portretten werden
aangeboden aan Thomas Morus.

1520

Metsijs bezoekt Dürer op diens verzoek.
De meester kwam dikwijls in contact met
Dürer en Holbein. Zij behoorden immers
alledrie tot de Humanisten-wereld.

1526

Bezoek van Holbein aan Antwerpen.

1530

Gestorven te Antwerpen. Zijn twee
zonen, Jan en Cornelis, waren ook
schilders.

Geschilderd portret van Erasmus door Quinten Metsijs (1517) (Rome,
Galeria Corsini)
Het eerste geschilderd portret van Erasmus is van de hand van Quinten Metsijs. Het
was te Leuven, waar hij arbeidde tussen 1517 en 1521, dat Erasmus kennis maakte
met de Meester, waarschijnlijk door tussenkomst van Pieter Gillis (Petrus Aegidius),
de stadssecretaris van Antwerpen. Metsijs en Erasmus werden grote vrienden. In
1516 verbleef Erasmus in Engeland, waar hij zijn intrek had genomen bij zijn even
grote vriend Thomas Morus, die datzelfde jaar zijn beroemd Utopiaboek aan Pieter
Gillis had opgedragen. Teruggekeerd uit Londen, vatten Erasmus en Gillis het plan
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op een gemeenschappelijk geschenk aan Morus te geven. Aldus ontstond Metsijs'
dyptiek, waarop de twee vrienden afzonderlijk werden verbeeld (A. Gerlo).
Metsijs legt een grote weemoed in de blik van Erasmus, een stil maar pijnlijk
hunkeren naar geestelijke rust en blijvende veiligheid; een ogenblik van geestelijke
vermoeienis doet het eeuwigheidsverlangen heviger schijnen. De handen liggen nog
schrijvensgereed (hij schrijft zijn Parafrase op de brief van Paulus aan de Romeinen),
maar een plotse gedachte aan het ‘vanitas vanitatum, omnia vanitas’, heeft de zeer
actieve intelligentie van het gelaat plots naar binnen gekeerd en tot verstilling gebracht
(Thilda Deckers).
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Albrecht Dürer (1471-1528)
1471

Geboorte te Nüremberg. Zijn vader had
Hongarije verlaten in 1455 en had zich
te Nüremberg als goudsmid gevestigd.

1481

Leerde de kunst van de houtsnede bij
Michael Wolgemut.

1484

Eerste zelfportret.

1490

Vertrek naar de Nederlanden.

1492

Vestigt zich te Bazel. Hij had ook Colmar
bezocht en stond er onder de invloed van
Martin Schongauer.

1494

Huwelijk met Agnes Frey te Nüremberg.
Eerste reis naar Italië, waar hij zijn eerste
tekeningen in de trant van de
Noorditaliaanse meesters, onder andere
Andrea Mantegna, maakt.

1505

Tweede reis naar Italië. Houdt zich vooral
op te Venetië waar hij Bellini bewondert.

1512

Werkt voor Keizer Maximiliaan I tot
1519.

1520

Bezoek aan de Lage Landen met
voornaamste contacten: Matthias
Grünewald, Quinten Metsijs, Lucas van
Leyden en Barend Van Orley.
Vier bezoeken aan Erasmus wiens portret
hij verschillende malen tekent of graveert.

1521

Terug te Nüremberg, schrijft hij
belangrijke theoretische werken.

1526

Laatste portret van Erasmus.

1528

Gestorven te Nüremberg. Na zijn dood
spreekt Erasmus de lof uit van de meester
in een opuscuul, dat werd uitgegeven te
Bazel bij Froben en waarin hij meer de
theoreticus dan de kunstenaar ophemelt.

Houtgravure van Erasmus Door Albrecht Dürer (1526)
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Dürer heeft zijn taak encyclopedisch doorvoeld. Hij heeft aangetoond dat de
onregelmatigheid van Erasmus' trekken een regelmatige onregelmatigheid is. De
constructie van het hoofd straalt een massieve fijnheid uit, zoals de gehele constructie
trouwens, waarin Dürer de universele invloed van de grote humanist en wereldburger
doet doorwegen. Dürers Erasmus schijnt in wezen met die invloed verbonden te zijn.
Men ziet Erasmus, die aan zijn studie behoort en zijn stof beheerst. De linkerhand
houdt de inktpot, de rechterhand schrijft en deze schrijvende rechterhand wordt
bestuurd door een schrandere, scherpe geest. De blik die men achter de neergeslagen
oogleden vermoedt, is een aandachtige, sterk geconcentreerde blik, welke nochtans
als op afstand en zeer objectief de waarde van het eigen werk weet op te nemen.
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Hans Holbein de Jonge (1497?-1543)
1497

Geboren te Augsburg als zoon van H.
Holbein de oude. Zijn oom en jongere
broer Ambrosius waren eveneens
schilder.

1515

Beide broers werken te Bazel bij Hans
Herbster. Eerste contact met Erasmus en
tekeningen voor de Laus Stultitiae.

1517

Eerste reis naar Italië. Zoals ook Dürer,
had Holbein grote bewondering voor
Mantegna. Hij zou ook werken van Da
Vinci gezien hebben.

1519

Bazel: hij wordt lid van de schildersgilde
en het jaar daarop wordt hij burger van
Bazel. Huwelijk met Elsbeth Schmid.

1523

Drie portretten van Erasmus, o.a. die van
het Louvre.

1524

Bezoek aan Frankrijk.

1526

Overstelpt met aanbevelingsbrieven van
Erasmus, zwerft hij door de Nederlanden.
Te Antwerpen bezoekt hij Metsijs.
Daarna Engeland, waar hij de gast is van
Thomas Morus voor wie hij de
voorpagina van Utopia tekent.

1528

Tekent de familie Morus.

1530-1539

Verscheidene reizen o.a. Noord-Italië,
Frankrijk, Engeland en de Nederlanden.

1530

Andere portretten van Erasmus o.a. die
van Bazel en van Parma.

1543

Gestorven te Londen.

Holbein was zeker geen bijzondere vriend van Erasmus want voor Erasmus, als
letterkundige, blijft een schilder maar een ‘Artifex’. Nochtans heeft Erasmus een
beslissende rol gespeeld in de loopbaan van Holbein.

Geschilderd portret van Erasmus door Hans Holbein de jongere (1523)
(Öffentliche Kunstsammlung Bazel)
Onvergelijkelijk, onvergetelijk is het portret van Holbein, dat Erasmus in het heiligste
ogenblik, in de scheppende seconde van de arbeid, weergeeft; dit meesterwerk van
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zijn meesterwerken en wellicht de meest volkomen schilderachtige voorstelling van
een schrijver, voor wie het woord, dat hem tot ervaring geworden is, zich magisch
verandert in de zichtbaarheid van het schrift. Men herinnert zich het beeld: - want
wie, die het gezien heeft, zou het ooit weer kunnen vergeten - Erasmus staat voor
zijn schrijflessenaar en men voelt onwillekeurig tot in zijn vingertoppen: hij is alleen.
Er heerst een volkomen stilte in dit vertrek, de deur achter de arbeidende man moet
gesloten zijn, niemand loopt, niets beweegt zich in de kleine cel, doch wat er ook
rondom hem gebeuren zou, deze man, verzonken in zichzelf, gebannen in de trance
van het scheppen, zou het niet bemerken. Rustig als een stenen beeld schijnt hij in
zijn onbeweeglijkheid, doch kijkt men hem nauwkeurig aan, dan is deze toestand
geen rust, doch volkomen in-zich-gebannen-zijn, een geheimzinnige, zich geheel
innerlijk voltrekkende levenstoestand, want in gespannen concentratie volgt het
blauw-stralende oog, alsof er licht uit zijn pupil op het woord straalde, het schrift op
het witte blad, waar de rechte, de smalle, dunne, bijna vrouwelijke hand haar tekens
zet, gehoorzaam aan een bevel, dat van boven komt. De mond is gesloten, het
voorhoofd glanst stil en koel, mechanisch en licht schijnt de pen de runen te zetten
op het stille blad. Maar toch, een kleine opgezwollen spier tussen de wenkbrauwen
verraadt de inspanning van het denkwerk, dat zich onzichtbaar voltrekt.
Bijna immaterieel laat deze kleine, krampachtige rimpel, dicht bij de scheppende
zone der hersenen, het smartelijk worstelen om de uitdrukking, om het juist te plaatsen
woord, vermoeden. Het denken wordt daarmee bepaald lichamelijk zichtbaar en men
begrijpt: alles is spanning en gespannenheid rond deze man, van geheimzinnige
stromen doortrokken dit zwijgen; machtig wordt in deze afbeelding het anders
onbespiedbare moment der chemische krachtomschakeling van geestelijke materie
tot vorm en schrift zichtbaar. Urenlang kan men naar deze beeltenis kijken en de
ruisende stilte ervan beluisteren, want in het symbool van de arbeidende Erasmus
heeft Holbein de heilige ernst van iedere geestelijke arbeider, het onzichtbare geduld
van iedere ware kunstenaar, vereeuwigd (St. Zweig).
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Het Erasmushuis te Anderlecht

Het huis ‘In de Swaene’ (Erasmusmuseum) te Anderlecht (1515): voorgevel.

Het verblijf van Erasmus in het huis ‘De Swaene’ te Anderlecht in 1521, werd
voor deze bestendige trekker een belangrijke halte in zijn zwervend bestaan. In dit
decor van het Zwanehuis worden onze herinneringen nauwkeuriger. Wij zijn einde
mei 1521. De conservatieve Theologen van de universiteit van Leuven, waar Erasmus
op het ogenblik verblijft, bekommeren zich om zijn neutraliteit en sporen hem aan
partij te kiezen. Maar Erasmus weigert halsstarrig aan deze broedertwist deel te
nemen en de gemoederen op te hitsen. Hij gaat totaal op in zijn humanistische droom;
hij kent geen andere partij dan die van de mens. Hij koestert slechts de hoop de
maatschappij te verbeteren door aan iedereen de basis te geven van onderwijs,
opvoeding, hygiëne en ‘wellevendheid’.
Vermoeid en ontgoocheld komt hij tot de gedachte dat hij in een klein dorp naast
Brussel een vriend heeft, een hellenist en latinist zoals hijzelf, kanunnik Pieter
Wijchman. Deze woont in een ruim gebouw, dat hem ter beschikking werd gesteld
door het Kapittel van Anderlecht. Erasmus verlaat dus Leuven met zijn boeken en
documentatie. Daar verschijnt hij in de bocht van de weg, te paard, zoals het in die
tijd gebeurde. Zijn aangezicht is scherp, zijn opeengeklemde lippen glimlachen
raadselachtig, op zijn hoofd heeft hij de steek der doctors in de Godgeleerdheid, om
zijn mager, dun lichaam draagt hij een mantel met een kraag in marter. Zijn fijne,
geringde hand steekt uit een karmozijnrood satijn, dat met een gouden rand omzoomd
is. Hij klopt op de deur van Pieter Wijchman. Hij komt hem de gastvrijheid en de
rust vragen, die hij nodig heeft, niet alleen om zijn reusachtige theologische en
filologische studies te voltooien, maar ook om zijn literaire werken, die hem
onsterfelijk zullen maken, te kunnen beëindigen.
Weldra wordt te Brussel het nieuws verspreid dat de grote Erasmus, de vernieuwer
van de Latijnse en Griekse letteren, de geniale dialecticus, de betrouwbare filosoof
en de scherpe moralist, zich te Anderlecht gevestigd heeft. 's Anderdaags, zeggen de
kroniekschrijvers, zodra de stadspoorten open waren, kwamen prelaten, nuntiussen
en diplomaten bij de meester aandraven. Zij kwamen hun beleefde groeten brengen
aan de Prins der Humanisten. Erasmus, de scheidsrechter van de cultuur, discussieert
met hen op vaak scherpe toon, maar hij is altijd verdraagzaam ten opzichte van de
toestanden van zijn tijd, de toestanden van altijd.
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Op de drempel van het Museum
In 1931 kocht het gemeentebestuur van Anderlecht het
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De witte zaal.

Erasmushuis, evenals het prachtig omheind park. Ze liet het goed weldra ‘inrichten’,
want het gebouw had zijn oorspronkelijke topografie bewaard en werd door de tijd
en de mensen zo goed geëerbiedigd, dat het niet moest - in de kwade zin van het
woord - gerestaureerd worden. De plechtige inhuldiging van het Museum van het
Erasmushuis vond op 24 september 1932 plaats, in aanwezigheid van HH. KK. HH.
prins Leopold en prinses Astrid, toen hertog en hertogin van Brabant.
Behalve verzamelingen van een groot artistiek en documentair belang, wordt in
het Erasmushuis in de eerste plaats een gedachte in ere gehouden.
Die ‘gedachte’ is niets anders dan het Humanisme, waarvan Erasmus de
verkondiger was. Het steunt op de eerbied voor de mens, op de volmaking van de
enkeling door de kennis der meesterwerken uit het verleden en de cultus der helden
van de beschaving.
Het is misschien wel nodig dat we in onze tijd die waardige les herdenken... Het
is trouwens daarom dat we het Erasmushuis bezoeken, niet zozeer als nieuwsgierigen
maar als bedevaartgangers...

Het museum
Zodra de bezoeker de woning binnentreedt, wordt hij opgenomen in de bezonnen
atmosfeer, die er sedert eeuwen heerst. Met eerbied gaat hij door het huis, dat met
een ‘edele klaarte’ belicht wordt.

De kamer van Rhetorijke
Deze kamer werd als spreekkamer gebruikt. Hier is het dat de kanunniken hun
hooggeplaatste gasten ontvingen en zich met hen onderhielden. Het decor is in
Gotische stijl evenals het gebouw. We bemerken er een Vlaamse schouw met open
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haard en de bijbehorende voorwerpen: een haal, haardijzers, een haardplaat. Het
buffet is eveneens in Gotische stijl en werd naar perkament in Vlaamse stijl
uitgewerkt. De kroon is in Renaissancestijl en draagt bovenaan de tweehoofdige
arend van Keizer Karel. Op de schoorsteen staat het portret van Adriaan VI in
pauselijk ornaat. Hij is trouwens kannunik van Anderlecht geweest.

De Renaissancezaal
Deze zaal werd als refter gebruikt; bepaalde vergaderingen van het kapittel hadden
er eveneens plaats. In de renaissancezaal werden de meubels uit die tijd, de
schilderijen, de gravures, de medailles, de handschriften en de kostbaarste uitgaven
van de werken van Erasmus verzameld. Alles spreekt hier tot de geest en krijgt een
hoge intellectuele betekenis. De Prins der Grieks-Latijnse letteren verspreidde
inderdaad de transalpijnse Renaissance in het Westen. Hij werd door de koningen
en geleerden uit zijn tijd geëerd. Keizer Karel benoemt hem tot persoonlijke raadgever.
Frans I tracht hem aan het Hof van Frankrijk te krijgen, de Kanselier van Boergondië
stelt hem een post van raadgever voor, Paus Paulus III biedt hem de kardinaalshoed
aan. Maar Erasmus neemt enkel aan, als zijn vrijheid niet belemmerd wordt.
De ramen die zich aan beide zijden van de zaal bevinden, geven haar een
overvloedige belichting. De klaarte wordt nochtans verzacht door de gekleurde ruitjes
in loden lijsten. De mooie eikehouten zoldering werd eveneens met de bijl bewerkt.
De prachtige muurbekleding is van leder uit Cordova: elke rechthoek is één
schapehuid.

De Werkkamer van Erasmus
Wanneer we de drempel van de werkkamer van de Prins der Humanisten
overschrijden, worden we door een zonderling gevoel overmeesterd. De illusie, die
door het decor geschapen wordt, is zo aangrijpend, dat we niet verwonderd zouden
zijn, indien we er de meester zouden aantreffen. Op zijn lessenaar is het boek blijven
openliggen en de pen bevindt zich naast een Paduaanse inktkoker.
‘Bij de eerste stap, schrijft Victor Larock, voelen we ons door zijn onzichtbare
aanwezigheid omgeven. Deze stilte
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Het Erasmusmuseum te Anderlecht: de Renaissancezaal.

en het zachte licht dat door de ruiten komt, die Renaissancezaal met haar
muurbekleding in Cordovaans leder, de hoge lessenaar met het schrijfkistje en een
ganzepen, deze met glas bedekte tafel waarop folio's rusten in hun lijvige en versleten
banden, alles wekt de grote schaduw van Erasmus op. Zodra we de werkkamer
binnentreden, worden we door hem ontvangen, zoals Holbein hem voor de eeuwigheid
geschilderd heeft.’ De schoorsteen, de kroon en het meubilair zijn in Gotische stijl.
We gaan nu de zalen bezoeken die zich op de eerste verdieping bevinden.

De witte zaal
De witte zaal werd vroeger als slaapzaal gebruikt. De eiken zoldering, de kroon in
Renaissancestijl met twee rijen lichten, de grote Gotische schoorsteen, de kasten uit
de XVIde eeuw, de meubels uit de XVIIde en de XVIIIde eeuwen zijn werkelijk
merkwaardig. De virtrines, die omheen de zaal staan, geven de voornaamste etappes
in de geschiedenis van Anderlecht chronologisch weer.

De Erasmiaanse bibliotheek
De vitrines in het midden van de zaal brengen ons tot de heer des huizes terug, tot
Erasmus van Rotterdam, en omvatten een verzameling van zijn voornaamste werken
in oorspronkelijke uitgaven en ook van de eerste vertalingen van de werken van
Erasmus in moderne talen. Deze boeken bezitten nu nog hun oorspronkelijke band
en werden ordelijk gerangschikt. Laten we tot slot de documentaire Bibliotheek
bezichtigen. De muren werden versierd met een rijke iconografie, die aan Erasmus
is gewijd.

Een bron van Humanisme
Heden wordt het Erasmushuis druk bezocht, niet alleen door toeristen, maar ook
door geleerden en kunstenaars uit de gehele wereld. Naar aanleiding van een traditie,
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die nog levendig was in de XVIIde eeuw, gaat elke voorname personaliteit die te
Brussel afstapt een bezoek brengen aan de woning van de prins der Humanisten. De
vereniging ‘De vrienden van het Erasmushuis en het Oud Begijnhof’ houdt er geregeld
voordrachten over Erasmus en zijn tijd, over de Renaissance, de Hervorming en het
Humanisme. De meest bekende geleerden en schrijvers voeren er het woord.
Belangrijke herdenkingen en de ‘Studiedagen over Erasmus’ vinden plaats in het
Huis van de Prins der Humanisten.
Een bezoek aan het Erasmushuis komt ook in het schoolprogramma voor en het
is bijna dagelijks dat de Conservator commentaar verschaft aan jonge toehoorders
en voor hen op tastbare wijze een periode doet herleven, die ze alleen door hun
schoolboeken kennen. Zo is het Erasmushuis een bijzondere aktieve bron van
humanisme geworden; het is zoals Paul Valéry zei: één van de uitverkoren oorden
waar de geest gaat feestvieren.
Vrij naar het boek van Daniël van Damme, Conservator-stichter van de gemeentelijke
Musea te Anderlecht: ‘Eén uur in het Erasmus-huis’.
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De eerste volledige vertaling van Erasmus' briefwisseling

Aanhef van een brief van Erasmus (1489).

De in het Latijn geschreven brieven van Erasmus vormen een zeer belangrijk deel
van zijn werk. Het Corpus epistolarum Desiderii Erasmi, de moderne uitgave door
P.S. Allen, H.M. Allen en H.W. Garrod1, behelst in totaal 3.162 brieven van en aan
Erasmus, verzameld in 11 boekdelen.
Erasmus heeft ze geschreven aan alle groten uit het Europa van zijn tijd: aan Karel
V, Frans I, Hendrik VIII, aan de pausen Julius II en Leo X, aan Luther, Melanchton,
Hutten en Zwingli, aan Antonius Fugger, Thomas Morus, Paracelsus, Budé en zovele
anderen.
Aan de heersers en de prelaten vraagt hij dat ze zijn opvattingen zouden bijtreden.
Aan allen geeft hij raad. Met zijn gelijken, de eminente vertegenwoordigers van het
Humanisme, onderhoudt hij zich over allerlei problemen. Hij verzekert hen van zijn
vriendschap en waardering, en zij van hun kant doen hetzelfde.
Het spreekt vanzelf dat Erasmus, deze grote taal- en stijlzuiveraar, de meeste zorg
besteedde aan zijn briefwisseling. Hij was trouwens goed voorbereid om het te doen.
Zoals zovele Italiaanse humanisten - en zoals later ook Justus Lipsius - heeft hij de
ars epistolaria geleerd, bij het begin van zijn loopbaan, als secretaris van een kerkelijk
hoogwaardigheidsbekleder. Van 1492 tot 1495 verzorgde hij immers de briefwisseling
van Hendrik van Bergen, bisschop van Cambrai.
Heel deze humanistische briefliteratuur is trouwens in grote mate een
pronkliteratuur. De humanisten schreven elkaar brieven niet alleen voor het
onderhouden der sodalitas, maar ook om er achteraf mee te pralen, uit ijdelheid en
roemzucht. Het waren veelal brieven waarvan zij de minuten angstvallig bewaarden,
om ze spoedig daarop, liefst met de antwoorden, te publiceren. Vandaar een zeker
gebrek aan natuurlijkheid en een flinke dosis ‘pose’ in vele dezer Humanistenbriefe.
En hoewel hij het Latijn op meesterlijke wijze beheerste, wat aan zijn brieven een
veel spontaner en vlotter karakter verleent, maakt Erasmus geen uitzondering op
deze regel. De lezer van Erasmus' correspondentie zal zelden kunnen doordringen
tot in het diepste van Erasmus' hart. Dat hij dit nooit volledig opende, wisten reeds
zijn tijdgenoten. Maar de geduldige lezer zal voorzeker kunnen komen tot een veel
grondiger en genuanceerder kennis van de ‘prins der humanisten’, met zijn
eigenschappen en gebreken, zijn uitzonderlijk genie, doch ook zijn zwakheden en
soms nogal opportunistische houdingen.
Hij zal kennis maken niet alleen met de grote filoloog en humanist, de schitterende
en geestige causeur, maar ook met de man die, willens of onwillens, één der
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hoofdacteurs is geworden in het grote drama der Hervorming. Tenslotte zal hij
Erasmus leren kennen als journalist, aangezien deze ‘open brieven’, die over allerlei
actuele onderwerpen handelden, zeer dikwijls te vergelijken zijn met de editorialen
van onze grote dagbladen en, wanneer ze zeer lang zijn, met onze hedendaagse
brochures.
Het ‘Instituut voor Studie van de Renaissance en het Humanisme’ van de Vrije
Universiteit te Brussel heeft, in samenwerking met de ‘Presses académiques
européennes’ en met de onmisbare steun van het Nationaal Fonds voor Collectief
Fundamenteel Onderzoek, de moeilijke taak op zich genomen, voor de eerste maal
een integrale vertaling van deze briefwisseling te bezorgen, en wel op basis van de
monumentale, reeds vermelde uitgave door P.S. Allen, H.M. Allen en H.W. Garrod.
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Het is ons opzet aan allen die het Latijn niet voldoende machtig zijn, de mogelijkheid
te geven doorheen een Franse vertaling kennis te nemen van deze briefwisseling die,
volgens Paul van Tieghem, ‘na deze van Voltaire, de meest gevarieerde, de
ideeënrijkste, de historisch en intellectueel interessantste is die wij in welke taal ook
kunnen lezen’2.
Wij wensen dat deze bron van onschatbare waarde voortaan toegankelijk zou zijn
voor het grote publiek. We willen meteen een dienst bewijzen aan al diegenen,
vorsers, filologen en historici, die ambtshalve verplicht zijn de brieven van Erasmus
te raadplegen, en wier taak dikwijls aanzienlijk zal verlicht worden, zelfs dàn wanneer
ze het niet kunnen stellen zonder de originele tekst. Want, laten we oprecht zijn, zelfs
voor classici is de lectuur van Erasmus in de originele tekst dikwijls ver van
gemakkelijk. We leven niet meer in de 16e eeuw, en zeldzaam zijn diegenen die
mogen beweren al was 't maar één enkel deel van het Opus Epistolarum in de
oorspronkelijke Latijnse tekst te hebben gelezen of liever doorworsteld.
Er bestaan voorzeker enkele gedeeltelijke vertalingen, enkele bloemlezingen van
vertaalde brieven, maar het is wenselijk niet alleen het leven van Erasmus, dat
onvermijdelijk beter zal gekend zijn, maar heel deze uiterst belangrijke periode uit
de geschiedenis van Europa, zoals Erasmus ze heeft beleefd, beschreven en
gecommentarieerd, als het ware dag na dag te kunnen volgen. Vanzelfsprekend is
niet alles even belangrijk in dit reusachtig epistolarium. Maar wat onbelangrijk is
voor de doorsnee-lezer, is soms van wezenlijk belang voor een of ander vorser. Wat
de intentie betreft, is het door ons ondernomen werk dus een werk van hoogstaande
vulgarisatie. In zijn verwezenlijking kan het echter moeilijk iets anders zijn dan een
streng wetenschappelijke onderneming.
Daar zijn vooreerst de reële en soms haast onoverkomelijke moeilijkheden der
vertaling. Om slechts deze te noemen: de theologische gedeelten zijn soms zeer
duister. Zo vindt men bv. in de briefwisseling tussen Erasmus en Guillaume Budé
echo's - niets meer - van een theologische discussie met Lefèvre d'Etaples, naar
aanleiding van de vertaling (ik onderlijn het woord met opzet) van een of andere
passus uit het Evangelie.
Vervolgens dient onze vertaling - willen wij ons doel bereiken - voorzien te zijn
van verklarende nota's. Wij geven dus niet alleen de tekst van de brieven maar ook
die nota's, inleidende en andere, die onmisbaar zijn voor een goed begrip van de
tekst. Ook hiervoor beschikken wij over de onvolprezen uitgave met commentaar
van ‘Allen’. Maar deze commentaar is soms verouderd; deze van het eerste deel
dateert van vóór 60 jaar. Heelwat moet dus worden bijgewerkt of gerectifieerd. En
dikwijls zelfs zwijgt de commentaar van Allen over een of andere moeilijkheid, over
een of andere passus die schreeuwt om verklarende

Brief van Erasmus aan Amerbach (11 april 1534), Universiteitsbibliotheek te Basel.

Vlaanderen. Jaargang 15

nota's. Een mise à jour van Allen is dus onvermijdelijk, vooral aan de hand der
recente, uiterst rijke Erasmusliteratuur, waarover de uitgevers van het Corpus
epistolarum niet konden beschikken.
Wij willen ook - het weze terloops gezegd - in een laatste deel de indices van
Allen, die zeer onvolledig zijn maar volstrekt onmisbaar, hermaken. Ten slotte dienen
enkele vroeger onbekende brieven te worden ingelast en sommige brieven anders
gedateerd.
Een wetenschappelijke onderneming bijgevolg, maar ook een collectieve, aangezien
- evenmin als dit het geval was voor de kritische tekstuitgave - de krachten van één
enkel mens niet kunnen volstaan om Erasmus' briefwisseling te vertalen, binnen een
redelijke tijdspanne. Derhalve werden ploegen van vertalers gevormd, telkens geleid
door een revisor. De revisoren vormen, samen met de Directeur van het Instituut
voor Studie van de Renaissance en het Humanisme, het redactiecomitee. Dit laatste
bespreekt de talrijke moeilijkheden die oprijzen ‘onderweg’. Het heeft ook de
methodologische regels vastgelegd die door de vertalers en commentatoren moeten
gevolgd worden, ten einde aan het werk, dat zal bestaan uit twaalf boekdelen, een
onmisbare eenheid en homogeniteit te verzekeren. Deze eenheid zal evenwel niet
kunnen bereikt worden wat de stijl betreft, zoniet zou één persoon alle delen moeten
herschrijven. Zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst blijven, hem zo getrouw
mogelijk weergeven, geldt hier als enige regel.
Het was niet gemakkelijk, in een klein land als het onze, alle nodige medewerkers
te vinden. Wij hebben dan ook beroep gedaan op een paar buitenlandse collega's,
specialisten van de Erasmus-Forschung of de neolatijnse literatuur.
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Erasmus, houtsnede van Hans Holbein.

Vele moeilijkheden zullen nog moeten overwonnen worden, veel energie en veel
geduld opgebracht. Toch durf ik de hoop koesteren dat in 1969, het jaar der 500e
verjaring van Erasmus' geboorte, onze onderneming een heel eind zal gevorderd zijn.
Aloïs Gerlo
Directeur van het Instituut voor Studie van de Renaissance en het Humanisme

Testament van Erasmus, 12 februari 1536.

Voetnoot van de Samensteller:
Wij feliciteren Prof. Aloïs Gerlo en zijn medewerkers voor het grootse opzet de
briefwisseling van Erasmus uit te geven. De titel luidt: ‘La Correspondance d'Erasme’,
traduction intégrale en 12 volumes réalisée avec le concours du Fonds de la Recherche
Fondamentale Collective.
Redactiecomité: Prof. A. Gerlo (Brussel), voorzitter; Prof. A. Boutemy (Brussel);
Prof. Marie Delcourt (Luik); Prof. M. Nauwelaerts (Leuven); Prof. Margolin (Tours),
e.a. Deel I (1484-1514), onder leiding van Prof. Delcourt, verschijnt einde 1966; ±
600 blz., 350 B.F.
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Eindnoten:
1 Oxford, 1906-1947. Deel XII, ‘Indices’, 1958.
2 ‘La littérature latine de la Renaissance’ (Parijs, 1944), p. 201.
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kunst en geest
Erasmus en het christelijk humanisme
Het is onmogelijk Erasmus te begrijpen, wanneer men er niet in slaagt zijn figuur en
zijn werk precies te situeren in de historische bewogenheid van zijn tijd en het
christelijk humanisme van de renaissance.
Het humanisme is slechts één van de typische reacties, die wij bij de leidende
intelligentsia van de renaissance kunnen vaststellen. Het tijdperk dat met die term
wordt aangeduid, is een ingewikkeld verward verschijnsel waarvan het woord
‘renaissance’ slechts één aspect aangeeft, en dan nog niet eens het diepste, nl. de
herleving van de oude klassieke literatuur, wijsbegeerte en kunst. In feite was de
renaissance een grootse crisistijd, een historische overgang, waarbij de middeleeuwse
wereld verdween en de moderne wereld werd geboren. De luxe en de corruptie van
de hogere gestelijkheid en de adel, het formalisme van de maatschappelijke vormen,
de volkse vroomheid van de uiterlijke werken, de verstikking van het geloof onder
het woekerend bijgeloof, het verval en parasitisme van de kloosters, de verbalistische
zielloosheid waarin de theologie lag verzonken - al die verschijnselen, zo meesterlijk
door Huizinga beschreven in De herfsttij der Middeleeuwen, vormen een geheel van
symptomen waarin de historische diagnose het verval van een stervende tijd moet
erkennen.
De reacties van de elite in die ondraaglijke atmosfeer was ver van eenvormig. De
reformatie was in veel opzichten het tegendeel van het humanisme. Luther was de
laatste van de grote middeleeuwers. Hij was de middeleeuwer die de verstarring
toornig doorbrak, de vervallen vormen verloochende en zich bekeerde tot wat hem
de essentie toescheen van het evanglische en paulinische christendom. Hij was geen
restaurator van oude kerkelijke gebouwen maar een afbreker en herbouwer. Zijn
hervorming was geen poging tot vormherstel maar tot vormvernieuwing op het puin
van de papistische kerkstructuur. Geen herwaardering bij hem van het zuiver
menselijke, maar veeleer een uitbannen van het al te menselijke dat de christelijke
boodschap had vertekend en het christelijk leven had bedorven: de Schrift alleen is
de norm, niet de menselijke tradities; het geloof alleen rechtvaardigt, niet de
menselijke werken; de genade alleen bewerkt het heil, niet de bemiddeling van een
kerkelijk heilsinstituut. De mens is niets, een onvrije slaaf van de zonde, en kan alleen
door de blinde overgave aan Gods reddende barmhartigheid het heil verwerven.
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Ongetwijfeld zijn er punten van overeenkomst tussen de reformatie en het
humanisme: de scherpe kritiek op de kerkelijke toestanden, de bestrijding van de
werkelijkheid, de afschuw voor de conceptualistische theologie, het religieus
individualisme. Maar de eerste drie punten zijn negatieve houdingen die met de
algemene situatie verbonden zijn. Een historische crisis is nu eenmaal een periode
waarin de mens zich losmaakt van een oude wereld en zich toewendt naar een nieuwe.
In al haar vormen, de patetische aanklacht, het bitter sarcasme, de gevleugelde
caricatuur, de humoristische spot, is de kritiek op de vervallen vormen van de oude
wereld gemeengoed van de renaissance. Zij behoort tot de beweging waardoor men
de verdwijnende wereld vaarwel zegt en de onbehaaglijke nawerking van haar
gewoonten van zich poogt af te schudden. Het individualisme in de vroomheid was
een spontane reactie tegen het formalisme en de leegheid van de uiterlijke collectieve
godsdienstpraktijken. Men ziet het reeds opkomen in de devotio moderna, waaraan
Erasmus evenals Thomas a Kempis zijn geestelijke vorming dankte.
Het eigene van het humanisme is de toewending tot de waarden van een aardse
schoonmenselijkheid. Terwijl God in het onkenbare en het onbereikbare vervluchtigde
en de
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theologen met veel spitsvondigheid doch zonder bezieling of uitkomst de religieuze
meningen klasseerden en bespraken, keerde de aandacht zich langzaam aan af van
de goddelijke letteren om zich naar de humaniores litterae toe te wenden. Dit wil
niet zeggen dat het hier om een zuiver literaire beweging gaat. Dit is ten andere
nonsens. De literaire bewegingen weerspiegelen de bewegingen van de ziel en worden
er heimelijk door geleid. Niet omdat de oude Grieks-Latijnse literatuur herontdekt
werd begonnen de menselijke waarden een nieuwe aantrekking op de geest uit te
oefenen. De middeleeuwers kenden het grootste gedeelte van die teksten even goed.
Maar omdat de nieuwe gevoeligheid naar een herwaardering van het menselijke
vroeg, richtte de aandacht van de humanisten zich met zoveel bezieling en ijver naar
de juiste kennis, de herwaardering en de navolging van de oude klassieke voorbeelden.
De lof van de mens werd bezongen in tonen waar ontdekkingsvreugde in weerklonk.
De mens moest terugkeren naar het besef van zijn oorspronkelijke adel. Leven volgens
de natuur in een hooggestemde zedelijke gezindheid wordt een nieuw ideaal.
Campanella en Thomas More ontwerpen dromen van een zuiver natuurlijke
schoonmenselijkheid. Pico della Mirandola en Vivès verheerlijken in de mens het
wezen van de eindeloze mogelijkheden. Giordano Bruno aanschouwt in wilde
vervoering het droombeeld van een mensheid die door kennis en techniek steeds
verder vooruitschrijdt naar een ideale toestand. De exacte natuurwetenschap doet
haar eerste grote stappen met Kepler en Galileo. Maar in dat alles is niets
antichristelijks. More is een heilige, Vivès en Kepler zijn even vroom als geleerd.
Het christelijk humanisme van de renaissance was een poging om het christelijke
leven met de frisse bijdrage van al die nieuwe waarden herop te wekken.
Van die beweging, waaruit de moderne wereld is ontstaan, was Erasmus de spil.
Zoals alle renaissance-denkers is ook hij geen gans doorzichtige figuur. Renaudet
zal hem een heiden noemen die zijn opvattingen nog met christelijke bloemen weet
te sieren. Bouyer zal in hem de grote voorman zien van een christelijke vernieuwing,
die na hem echter het rechte spoor bijster is geraakt. Dit moet ons niet verwonderen.
Zelfs Machiavelli wordt door de enen als een duivel en door de anderen als een
heilige afgeschilderd. En wordt Rabelais niet soms als een losbandige dronkaard
gebrandmerkt, terwijl hij toch een vrij onberispelijk leven leidde en vooral werd
bezield door een grote liefde voor de mensen en een heilige verontwaardiging tegen
elke vorm van verdrukking en schijnheiligheid? De ruwheid van de taal mag ons niet
bedriegen. Het tijdperk van de goede smaak was nog niet aangebroken en de theologen
gaven het voorbeeld van scheldvirtuositeit en grofheid.
Het ware dus ongerijmd de christelijke gezindheid van Erasmus te betwijfelen op
grond van zijn Lof der zotheid. Hij putte zijn inspiratie uit zijn eerste vertrouwelijke
contacten met More en Encómion Morias, is, zoals het woordenspel suggereert, een
hulde aan de geest van de Engelse heilige. Ook More had in zijn Utopia de zotskap
opgezet om de wijsheid te laten spreken tegen hen die de dwaasheid verborgen onder
de toga van de wijzen. Het is een literair genre zoals Gargantua en Pantagruel van
Rabelais, zoals de meesterlijke satire van de onbekende die in de eerste helft van de
XVIe eeuw met Lazarillo de Tormes de Spaanse novela picaresca inluidt, of zoals
de poëtische persiflages van het oude ridderideaal in de werken van Ariosto en zijn
tijdgenoten. Men kan er evenmin een antireligieuze geest uit afleiden als op onze
dagen uit De lachende Kerk of Het rijke roomse leven.
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Wil men de figuur van Erasmus begrijpen, dan moet men niet stil staan bij het
speelse dichtwerk, vrucht van een geniale bui, waarin hij onverstoord nog door de
reformatie, lucht gaf aan zijn misprijzen voor de onwaarachtigheid van aanzienlijke
en deftige lieden in de Kerk. Erasmus moet worden beoordeeld vanuit het reuzenwerk
waarvoor hij z'n leven lang zich met onverdroten ijver en inspanning heeft ingezet:
de herbronning van de theologie aan een juiste tekst van de H. Schrift en van haar
grote interpreet, de H. Hieronymus, of het theologisch programma van zijn Ratio
verae theologiae waarin op grond van een juiste kennis van de openbaringsbronnen
de aandacht teruggeleid wordt naar de werkelijkheden van het heil en afgeleid van
de meningenstrijd der doctores. Men moet het Enchiridion overwegen en de Colloquia
waarin de idee wordt ontworpen van een lekenvroomheid die, gegrond in
geloofskennis en kritische zin, niet gebonden zou zijn aan kloosterlijke levensvormen
of uiterlijke devoties, maar het vrome hart vrij zou laten van overtollige
bijkomstigheden om zich te concentreren op het essentiële: Christus en zijn heilswerk.
Bij een historische terugblik zien wij met droefheid hoe de grote christen Erasmus
mede verdwijnt in de tragiek van de beweging waarvan hij de leidende en meest
invloedrijke figuur is geweest. Hij had wellicht te veel geleerdheid en te weinig
speculatieve kracht. Als een bezige bij heeft hij materialen verzameld en ter
beschikking gesteld maar niemand heeft na hem de onontbeerlijke syntese gemaakt.
Reeds in de XVIe eeuw treedt de mislukking van het christelijk humanisme klaar
aan de dag. Humanisme en christendom zijn nog wel verenigd maar als in een
geprefabriceerd huis waarvan het gelijkvloers geen verandering ondergaat wanneer
de bovenverdieping wordt verwijderd. De natuurlijke zin van het leven en het
christelijke heil zijn voortaan in principe gescheiden. Eenmaal gescheiden was de
langzame vervreemding onontkoombaar. De ontwikkeling, die over het deïsme geleid
heeft tot het atheïstisch humanisme, heeft zich als een historische noodwendigheid
onder ons voltrokken. Wij beleven er de eindweeën van, die wellicht de
geboorteweeën zijn van een nieuwe tijd waarin de eigenlijke bedoeling van Erasmus
verwezenlijkt zal worden, ofschoon op een wijze die hij nimmer had kunnen dromen.
Prof. Dr. J.H. Walgrave,
Leuven
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poëtisch bericht
Colombus
ik
erfgenaam
van kinderdromen
monteerde
met meccano's
een constructie
van levenslust
geen angst
groter dan
mijn onrust
geen rust
vrediger
dan mijn ziel
helaas
herhaald vervelen
groei naar binnen
deed mij ontdekken
dat kastelen in de lucht
volwassenen zijn
die eenzaam worden
etienne peirsman

De dagendrukte komt en gaat
De dagendrukte komt en gaat,
maar tien voet diep in de aarde laat
zij onbewogen
de doden elker ruimte en tijd,
die wachten op hun eeuwigheid
- en wat mêedogen.
De doden nóg voor eeuwen dood,
steeds dieper aarde in aarde's schoot,
aarde met aarde.
De doden even nog bemind,
maar die geen leven ooit weervindt,
noch eens bewaarde!
De arme doden, diep-alleen,
van wie de heugnis gans verdween,
na lang vervagen;
- en om wier graven, onberoerd,
al 't leven 't leven ver heen-voert,
en heen blijft dragen.
Tot alle drukte ook heen zal zijn,
en àlle derven, elke pijn,
dóór ruimte en tijden;
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en àlle doden, ruimte en tijd
zelf stegen in Gods eeuwigheid,
- die zij nu beiden.
jaak van den Iepe

Lente
zodra
de winter gesmolten ligt
gaan ze wandelen
de mensen
als stukjes zon
in parken met vijvers
bevaren door eenden
onder de wolken die
als brokken schuim
boven hun hoofden hangen
ze vinden
de straten
bevrijd in het licht
maar vergeten
de daken van hun huizen
open te breken
en sluiten zich op
met hun eigen schaduw
dirk desmadryl

Zomer
Tussen het graan gaan de geluiden
als zieke dieren schuil.
Broeierig van bronst gonzen de luide
horzels onder de huid
van de maaiers wier adems jagen
tussen de zon die de hemel eet
en de aarde die brand slaat voor najaar en avond
uit zomer en zurend zweet.
Er is ernst die té zwaar gaat wegen
en zich bitter een uitweg bijt,
met de zeis van de zomer het leger
der halmen nedervlijt
als bindsters die smachtend van hitte
zich geven aan de mannelijke slaap haar lijven zijn gloeiwit van hitte
de zon ontmaagdt.
Uit de dode korenhalmen
springt een lied los, een kind wordt vrouw:
de zomer deinst en wankelt:
vruchtbaarheid deze oudvrouwelijke roes: genieten
de sprong van de zon de god,
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en het wonder: de schennende liefde
die zelf geschonden wordt.
willy spillebeen
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Damme
Falanx in verweer: de bomen.
een vierkante toren kant
zich tegen wolken. Een molen
houdt stand aan de waterkant.
De rest verdwenen, verzand,
verzonken voor alle tijden
in riet en zompige weiden
waarboven zich hemel spant.
En avond. In hotsend bewegen
een boerenkar over de brug:
een laatste levende wezen
kwam naar de huizen terug.
roger verkarre

T.V.-Antennes boven de stad
Naakte armen
met vingers zonder handen.
Voorhistorisch vuurwerk,
gestold
en koud
met donkere randen.
Ontbladerd woud
op de hoge grond der daken.
Waarvan de takken
zwijgend
de hemel raken
en, zonder einde reikend,
mager zijn
van groot verlangen...
Ruisloos dwalen
omheen die stangen,
tastend in de eter,
zenuwknopen,
die, als diepzeeplanten
in zichzelf gekropen,
de wereld vangen.
rik van mehnen

Baadster
Zij greep de zon in het water
en goot haar uit over schouders en naakt.
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Het zonwater huiverde
over haar bloeiende heup.
Zij sprong in de zon en het water
ongewapend in een lust van zekerheden.
fernand florizoone

Wase polder
Wij hebben begrepen wat de Bijbel bedoelt
als hij spreekt over mensen uit klei.
In onze ogen leefden de verten.
Het slijk van de schelde-oevers
draagt nu nog de afdruk
van onze naakte voeten.
Wij kenden het springen van voorn en brasem,
de torpedovorm van de ruige snoek,
evengoed als de smaak van kriekperen.
Toen het riet rijpte plukten wij dulpoezen.
Met mosselschelpen vingen wij krabben.
In de wijde lucht boven polder en brakland
tekenden wolken oeroude sagen,
kalligrafische tekens
voor altijd gegrift in de schors van ons hart.
Op blote voeten renden wij door tenenbosjes:
het bloed van onze kuiten
hangt nu nog gestold aan de bramen aldaar.
Wij telden hazen per dozijn
en gingen behoedzaam op grachtkanten,
en wisten waar leeuweriken nestelden.
Wij schrokken ijs in ons bloed
als een patrijs luid krijsend opvloog.
Toen het land scheurde onder de ploeg,
ademden wij de geur van de klei:
wij werden vruchtbaar
en hebben gewacht op het zaad.
En middelerwijl
ijlen wij steeds sneller weg
van andere sterrenstelsels...
julien van remoortere

Vader
in piam memoriam
Tegen alle beter weten in en hopen
leverden wij verbeten het gevecht,
dat, daar ie eerder binnen was geslopen,
nog eer wij het beseften al was beslecht.
Buiten blaakten in de zon de straten,
maar in de kamer werd het kil.
Blind keerden wij ons van het desolate
stilleven op je deken: een boek, je bril.
Toen eindelijk de pijn verminderde,
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kwam iets in je ogen en over je gezicht,
dat mij vooral zo hevig hinderde
als een zetfout in een gaaf gedicht.
Sinds blijft de vraag mij kwellen,
of, toen je daar zo verlaten lag,
je ons misschien hebt willen vertellen
van wat je reeds achter de einder zag.
dries janssen
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Verbittering
eens
zal ik
genoeg hebben
het zat worden
als een verregende tuin
op dat ogenblik
zal ik
roemloos
wegsluipen
en wild worden
en vreemd worden
en dan
mij verzoenen
met de koekoek
en de kikker
in het naakte water
onweerstaanbaar
zal ik
mijn klederen uitdelen
en slapen
op het mos
dirk desmadryl

Mummie
Gedachtenloos modern
staart hij in het spiegelbeeld
en ziet
de kern der dingen,
die hem glazig streelt,
want 't is zijn eigen beeld
dat hij in zich laat dringen,
terwijl hij weet
dat dit grimmas
van blinkend glas
de afgod wordt
die 't nimmer waardig was.
En 't offer volgt,
vol haat gebracht,
dat hem vervolgt
tot in de nacht.
En 't enig middel
der ontreddering
is staren in de mummie
van dit levend ding.
johan ducheyne
Op het asfalt van verjaarde
gedachten
sterft traag
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rond peinzende vingers
mijn adem uit.
Wat rest me nog,
dan moeilijk je naam te schrijven
doelloos en zonder pijn
je naam te schrijven,
het laatste ambacht
van een stervend man.
Ik ben reeds dood. Huil niet
om kinderletters,
huil de avond van je handen
niet in nacht.
Julius meinl

Vrede vinden
vogel zijn of vis
naar verre einders vliegen
of duiken in sprookjesdiepe
oceanen...
lover zijn of golf
en ruisend fluisteren
schuim tussen water en wind
water zijn of hinde
en klaterend in de vliet
tussen lis en oever
spiegelglad
de vrede vinden
frans de winne

Het wezen van mijn rozen...
Kom, dat ge stil uw mantel spreidt
en onder paarlen staat,
diep-rood of blauw of wit in rei
of licht-blank, zoet van geur omweven
naar teer gestalt van blank en grijs...
mij lief - gij zijt het toch het wezen van mijn rozen...
het wezen van muziek uw teer gestalt
van zee getroost en zongebrand
van warrelend wind en weer getint
en regen... immer meer...
Kom, dat g'uw mantel stille spreidt
en onder paarlen staat,
de kleuren ver en niet bekend
of licht-blank zoet van geur
maar teer gestalt van zon en wind mijn lief - gij zijt het toch...?
het wezen van mijn rozen...
hugo van dalen
Ik heb het al gezegd!
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Mijn eigen beek gedregd
Gewoeld in de poel
Waar zwanger en zwoel
het zwaarste gezonken zat
Wat 't water van mijn gracht
gistig en giftig aan 't stinken bracht
en schuimend vuil dat schuilplaats bood
voor alles wat niet mocht ontbloot
en best het licht ontvlood
in 't somber sompig sop
van het gewetensslop!
Ik heb de bodem blootgelegd
tot op 't ontmodderde gesteent
dat vrije loop nu weer verleent
aan 't helder water uit de bron
waarin de zon het waar gelaat
van 't beekgesteent weer lichten laat!
gilbert dewilde
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[ontmoetingen en op korte golf]
[Redactie: de stukjes ‘ontmoetingen’ en ‘op korte golf’ staan in het origineel steeds
naast elkaar, maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

ontmoetingen
aan Daniel Van Damme conservator - stichter van het Erasmushuis te
Anderlecht

Daniël van Damme, zuiverste incarnatie van de erasmiaanse geest, gij zijt de bezieler
van het Erasmushuis te Anderiecht, waar de geest van de Prins der Humanisten blijft
voortleven. Mogen wij U verklappen dat dit nummer van Vlaanderen tot stand is
gekomen dank zij uw steun, uw raad, uw teksten, uw illustraties?
Wie die U ooit heeft ontmoet te Anderlecht in ‘De Zwane’ zou ooit uw geelanceerd
profiel vergeten, uw zachte doch overtuigende stem, de warmte van uw handdruk?
Als gij ons tegemoettreedt in dit sanctuarium van het Humanisme, waar gij reeds
zovele decennia woont, dan is het alsof de Meester zelf tot ons nadert, ‘rustig en
voorzichtig, met zijn lichte, raadselachtige glimlach op de lippen’. Zó hebt gij hem
getypeerd, zó zijt gij ook, en wij komen tot het besef van deze zekerheid: Erasmus
blijft hier voortleven, vijfhonderd jaar na zijn geboorte, precies vierhonderd
vijfenveertig jaar na zijn verblijf te Anderlecht van 31 mei tot 28 oktober 1521. Wij
voelen de onzichtbare, blijvende aanwezigheid van de Meester, dank zij U.
Gij zijt een kind der hoofdstad, te Brussel geboren op 16 juni 1893. Na uw studies
te Amsterdam, Londen, Brussel tradt gij in de Gemeentedienst te Anderlecht in 1911.
Uw vaderlandsliefde werd op de proef gesteld in Wereldoorlog I, want in 1915 werd
gij door de bezetter aangehouden. Nadat de vrede was hersteld hebt gij uw stille taak
hervat en gij hebt U eerst gewijd aan problemen van volksgezondheid (nl. essays
over luchtbezoedeling en over de gevaren van de straat: wij noteren A.D. 1920!).
Doch de muze trok U aan, en het zou ons te ver brengen uw literaire activiteiten te
vermelden van 1921 tot 1930 (o.m. ‘Anderlecht door de eeuwen heen’, ‘Breughel
en het oude Anderlecht’).
Het jaar 1930 brengt een keerpunt in uw leven toen gij het oud begijnhof tot een
museum omtoverde. Onder uw impuls en met grote medehulp van het stadsmagistraat
werd enkele maanden later het huis ‘De Zwane’ aangekocht door het gemeentebestuur
van Anderlecht. De figuur van Erasmus had U sinds lang gefascineerd, gij wist dat
de auteur van de ‘Lof der Zotheid’ dààr een oasis had gezocht na zijn teologische
disputen met fanatici.
Uw grote verdienste is deze: gij hebt ziel, pneuma en geest gegeven aan deze
stenen, aan de werkplaats van de Meester, aan de kamers en de zalen van het
Zwane-huis. Gij wordt in 1931 niet alleen Conservator, maar vooral Animator van
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dit heiligdom, waarop de man der Bonae Litterae zijn stempel voor eeuwen en
generaties heeft gedrukt.
Erasmus' geest heeft zin en zending aan uw leven gegeven en uw erasmiaanse
produktie (om alleen deze te noemen) is overvloedig en rijk. Sinds enkele jaren wordt
gij opgevolgd als Conservator van het Erasmushuis door uw assistent en vriend Jean
Pierre Van den Branden, die gij als een zoon hebt ingewijd in de geheimen van het
huis. (Men leest overigens van de hand van de jonge Conservator een belangrijke
bijdrage in dit nummer). Doch gij blijft ‘ad vitam aeternam’ de titel behouden van
Conservator-Stichter en blijft vertoeven aan de Kapittelstraat nr. 1 te Anderlecht,
‘sub tecto Erasmi’.
De redactie van Vlaanderen en zijn 5000 lezers brengen vandaag een eenvoudige
maar diepgemeende hulde aan U die zo gemoedelijk ‘Maître Erasme’ wordt genoemd
door uw vrienden, omdat gij als vorser het zoeklicht van uw studie op de fascinante
figuur van Erasmus hebt gericht. Maar gij zijt niet alleen een vorser,

op korte golf
Peter Andersen was presentator op de ‘Vedettenparade’ tijdens de ‘Nachten van
Kortrijk’ op 3 en 5 september.
Peter Andersen sprak verder nog de openingsrede uit bij de tentoonstelling Julien
Vandekerckhove, die van 24 tot 26 september doorging in de H. Hartzaal te Deerlijk.
Kunstschilder Robert Arens stelde zijn werken tentoon in Huize Geertrui te Lokeren,
van 17 tot 26 september.
In de Burgerzaal van het Stadhuis te Hulst namen Wilhelmine Barbé-Van Gucht,
Christiaan De Clercq en Juul Keppens deel aan een tentoonstelling van 3 tot 17
september.
Van 3 tot 11 september stelden pastoor Camiel Bleusé en leraar Hendrik Sulmont
schilder-, boetseer- en keramiekwerk tentoon in de nieuwe parochiekerk van St.-Jozef
te Zwevegem. De tentoonstelling werd ingeleid door André Demedts.
Te Kanegem, in het gemeentehuis, werd van 18 september tot en met 3 oktober, werk
tentoongesteld van Roger Bonduel, Neirynck, Van Sevenant en Verkest. Het inleidend
woord werd door Lucien Dendooven uitgesproken.
Bij de uitgeverij Brems te Herk-de-Stad verscheen een nieuwe gedichtenbundel van
Fernand Bonneure: ‘Met een zacht potlood’. Te verkrijgen in de boekhandel of door
overschrijving van 45 fr. op giro 16.38.05 van de auteur, Rijselstraat, 329,
St.-Michiels.
Tijdens een programma van kamermuziek op het 3de programma van de BRT werd
op 21 augustus o.a. werk van Ivo Ceulemans uitgevoerd.
Kunstschilder Raoul Chanet uit St.-Truiden exposeert van 15 tot 27 oktober in V.T.B.,
Jacqmainlaan, 126, Brussel.
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Leo Claessens verleende zijn medewerking aan de tentoonstelling van de groep Takel,
van 10 september tot 2 oktober, in het ‘Oud Hospitaal’, Oude Vismarkt, Aalst.
Jan Cocle sprak op 24 augustus, tijdens de Vliebergh-Sencie-leergang, in de grote
Aula van de Leuvense Universiteit, over ‘De Geloofssituatie van de oudere studerende
meisjes’.
De Vlaamse akteur en regisseur Etienne Debel, uit Izegem, die meer dan drie jaar
verbonden was aan het Habima-theater te Tel-Aviv, werd benoemd tot direkteur van
het universitair theater te Jeruzalem.
Roger Debrock uit Gent exposeert van 27 november tot 9 december in Galerij Vyncke
-Van Eyck te Gent.
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op korte golf
Kunstschilder Christiaan De Clercq stelt van 18 september tot 15 oktober zijn werken
tentoon in ‘Den bonten Os’, Molenstraat, te Lede. Tijdens dezelfde periode exposeerde
deze kunstschilder eveneens in ‘Huize Geertrui’ te Vlassenbroek (Dendermonde).
Het Brugs Koperensemble o.l.v. Emiel Decloedt, concerteerde op 16 augustus voor
de BRT. Het programma vermeldde o.m. ‘Cranenburg’, een compositie van Decloedt
zelf.
Beeldhouwster Jeanne De Dijn, uit Dendermonde, heeft haar atelier gevestigd aan
de St.-Rochusstraat, 23. Tot haar jongste opdrachten behoort de uitvoering in brons,
voor de auteursrechtenmaatschappij SABAM, van een kunstwerk naar haar ontwerp
‘Troubadour’. Na haar studiereis naar Egypte als bursale van het Ministerie van
Cultuur en haar studiereis naar Griekenland, zullen onder meer indrukken hiervan
deel uitmaken van de tentoonstelling, welke van 29 oktober tot 11 november e.k. in
Galerie A. Vyncke-Van Eyck te Gent aan haar jongste oeuvre wordt gewijd.
Jozef Deleu en Willy Spillebeen namen begin september deel aan de 19de
Dichtertagung te Bevensen (Duitsland).
Volgend jaar zal het Davidsfonds de Zuidafrikaanse roman: ‘Swart Pelgrim’ van
F.A. Venter publiceren, in de Nederlandse vertaling van Jan Deloof.
André Demedts was de feestredenaar op de proclamatie van de ‘Hoppeland-prijs’
voor schilderkunst 1966, op 27 augustus te Poperinge.
Kunstschilder Lode de Roey, stelde zijn werken tentoon van 24 september tot 3
oktober in Studio ‘Cogels’, Cogelsplein, 44, te Deurne (Centrum).
De Brugse pianist Renaud Deroo vertolkte in het Casino te Blankenberge, werken
van Chopin en Liszt tijdens een klavieravond waarmede ‘Jeugd en Muziek’ haar
seizoenaktiviteit besloot.
Dit jaar verscheen andermaal een nieuwe dichtbundel van Marja de Smet Vercauteren
uit Oostburg, nl. ‘De Koorddanser’. Deze dichteres hield op 13 juni jl., op uitnodiging
van het bestuur van de protestants-christelijke plattelandsvrouwen, een lezing over
‘De dichter en de muze’, in het Nederlands Hervormd Kerkcentrum te Oostburg.
Tevens droeg ze voor uit eigen werk. Elke donderdag en zaterdag is ze met haar
bundels vertegenwoordigd op de Kunstmarkt te Middelburg (Walcheren).

ontmoetingen
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gij incarneert de hoogste deugden van het humanisme: amicitia et tolerantia, en aldus
is uw ganse leven voor ons een les van diepe menselijkheid. Gij zijt een man van
wetenschap, doch tevens trilt in U de lyrische dichtersziel.
Gij zijt een vriend door wiens omgang men beter wordt, door wie men schoner
mens wordt. Uw lieve echtgenote Julia Capron, van het geslacht der beroemde
Caprons der universiteit van Leuven, is schilderes bij Gods genade en tevens uw
steun en uw stut, want ook zij noemt U vaak ‘mon Erasme’.
Joseph Bracops, de onlangs overleden Burgemeester van Anderlecht, die steeds
in U de humanist heeft bewonderd en U gesteund heeft in al uw ondernemingen,
heeft heerlijke woorden gezegd op de hulde U gebracht enkele jaren geleden: ‘Mon
cher Daniël Van Damme, à présent, cette illustre demeure est vôtre, pour toujours.
Vous êtes un homme chic. Vous avez de l'élégance morale. Vous avez de la noblesse
de caractère. Vous êtes Chevalier de plusieurs ordres. Mais vous avez surtout l'esprit
chevaleresque. Et cela vaut mieux que toutes les chevaleries du monde’.
En wij herhalen het in de taal van Guido Gezelle: goede en dierbare Vriend Daniël
Van Damme, uw naam is voor eeuwig verbonden met het illustere huis dat het uwe
is, en aan de naam van zijn meest illustere bewoner: Erasmus, de roem der dietse
landen.
Onze genegenheid en bewondering voor U zijn zo echt als die van Beatus
Rhenanus, Amerbach of Frobenius voor Erasmus, en wij eindigen met dit kort gedicht:
Het waar geluk kan niemand kopen
waar vriendschap is en goede wil
wordt alles heilig schoon en stil
en gaat de hemel daaglijks open.

Voelt gij de fijne hand van Erasmus niet op uw schouder rusten?
Dr. Eug. Mattelaer
Beschermlid van de ‘Vrienden van het Erasmushuis’
Het erasmiaanse oeuvre van Daniël Van Damme:
1935

Het Erasmushuis te Anderlecht en zijn
erasmiaanse documentatie (uitgave Art
et Vie).

1936

Geïllustreerde Ephemeriden over het
leven van Erasmus (uitgave S.A.R.). Dit
Standaardwerk, rijk geïllustreerd en
prinselijk uitgegeven, zeer gezocht door
bibliofielen, werd geschreven naar
aanleiding van de 400ste verjaardag van
het afsterven van de Meester.

1936

Een wandeling in het huis van Erasmus.

1937

Gedachten over het Humanisme.

1939

Erasmus in Japan.

1939

Historische en critische studie van de Lof
der zotheid.

1949

Erasmus te Anderlecht.
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1955

Erasmus, kanunnik te Kortrijk.

1955

Erasmus en zijn tijd (disque microsillon
Ets. De Backer).

1957

Erasmus en Frankrijk.

1958

Hoe musea tot stand komen.

1960

Erasmus, zijn leven, zijn werk (uitgave
het Spectrum, Pictura reeks).

1963

Erasme, sa vie et ses oeuvres (uitgave
gemeentebestuur Anderlecht. Impr.
Weissenbruch).

1963

Humanisme en Toerisme.

1964

Een uur in het Erasmushuis (uitg.
A.S.A.R. Anderlecht).

1965

Kanttekeningen bij de ‘Lof der Zotheid’.

1965

Studie over Erasmus en Holbein (uitg.
Librairie de la Faculté, Berckmansstraat,
148, Brussel 6).

De Vrienden van het Erasmushuis:
In 1930 stichtte D. Van Damme de Vereniging ‘De Vrienden van het Erasmushuis’.
Dank zij deze Vriendenkring is dit huis mede uitgegroeid tot een trefpunt der
Humanisten. Elk jaar worden de leden uitgenodigd tot conferenties of
tentoonstellingen.
Men kan lid worden mits storting van 50 - 100 - 500 fr. op p.c.r. nr. 29.02.52 der
Vereniging, Kapittelstraat, 31, Anderlecht.
Frank Destecker, Karel de Floustraat, 65, Brugge, heeft ter beschikking: niet
ingebonden jaargangen van ‘West-Vlaanderen’ van 1952 tot en met 1959.
Willy Spillebeen, Sluizenkaai, 47, Menen, zoekt de volgende
‘West-Vlaanderen’-nummers: 3de jg. 1954: volledig; 8ste jg. 1959: nr. 46 (juli-aug.);
13de jg. 1964: nr. 75 (mei-juni).
Rechtstreeks met de betrokkenen onderhandelen a.u.b.
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ontmoetingen
Poëziekroniek
Wat doen we met het woord?
Er is een avantgarde, die nuttig en noodzakelijk werk verricht. Ze wil zich niet plooien
volgens de regels van een dode konventie en geeft er de voorkeur aan de bakens te
verplaatsen, zodat het terrein van de poëzie ruimer wordt. We mogen niet zo
onverstandig zijn ons tegen deze ontwikkeling van de hedendaagse dichtkunst te
verzetten. Openheid blijft ook hier geboden.
We konstateren met genoegen, dat die openheid doorgaans aanwezig is. In een
tijd dat jongeren en ouderen scherp tegenover elkander schijnen te staan, is het toch
treffend om zien, hoe bij het toekennen van literaire prijzen en premies bij ons elke
letterkundige stroming en strekking haar kansen krijgt. Zo heeft een jury, bestaande
uit Raymond Brulez, Johan Daisne, Jos de Haes, Hubert van Herreweghen en Anton
van Wilderode, de Westvlaamse poëzieprijs 1964 toegekend aan de bundel ‘Poëzie
en gedicht’ van Gust Vermeille.
Deze bundel is ondertussen in druk verschenen (Brugge-Utrecht, Desclée de
Brouwer - reeks ‘Noorderlicht’ - 1965, 48 bladz. Prijs: ingen. 60 fr.). Na
‘Dichtoefeningen’ (1958), ‘Disticha’ (1958) en ‘Interludium’ (1962) is dit de vierde
bundel van de dichter. We durven gerust te beweren, dat iedereen, die wil op de
hoogte blijven van alles wat roert en beweegt in onze eigentijdse poëzie en haar soms
onthutsende ontwikkeling, ‘Poëzie en gedicht’ moet lezen. De bundel bevat, zoals
het ons wordt beloofd, ‘zeer persoonlijke en bijzondere dichtkunst’. De ongewone
titel ‘poëzie en gedicht’ dient zo te worden verstaan, dat een stukje poëzie daarom
nog geen gedicht is. Gust Vermeille tracht ‘over de poëzie heen, een gedicht te
schrijven, een idee of een kreet, die, in steen gebeiteld, zinvol zou kunnen blijven
voor eeuwen...’. Het gaat er dus om de kracht van het woord, waarmee de gewone
werkelijkheid op verhevigde manier wordt opgeroepen. De laatste twee verzen van
de bundel luiden:
Twee gedichten houden stand:
het gedicht werkelijkheid en het gedicht genade.

De werkelijkheid die en zoals ze door de dichter, die echt begenadigd is, wordt
opgeroepen, is voor Gust Vermeille altijd het vertrekpunt. Als geboren Bruggeling
verblijft hij thans te Heist, waar hij leraar is ter zeevisserij. De zee en het strand
spelen derhalve een voorname rol in zijn dichtkunst. De ‘genade’ van het dichterschap
geeft aan de verzen hun innerlijke samenhang en hun poëtische logica. Persoonlijk
voelen we wellicht meer voor de ‘poëzie’ zoals Vermeille ze bedoelt, maar we
begrijpen zijn poging om het ‘gedicht’ nieuw en aangrijpend te maken. Laten we
maar eens kijken en luisteren hoe hij het doet in ‘Windstilte’:
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De meeuwen spelen niet.
Op het strand drogen aangespoelde kwallen uit,
hun rug is glad, hun buik is hangend slijm.
Ik vang een jonge egel,
die in mijn tuin geen melk in een uier zal vinden.
Ik weet een das wonen, diep in het duin,
waar blaffende meeuwen uit de handen eten.
Insekten stappen over de brug van mijn hand.
Zwaluwen scheren het riet het gras van de wang.
Een roerganger beitelt een schone
in het hout van een vroege nacht.

We weten niet of er in de bundel reeds gedichten voorkomen, die Gust Vermeille
als in alle opzichten geslaagd beschouwt. We geloven veeleer dat hij thans in een
beslissende groeikrisis gewikkeld is. In die zin gaan we akkoord met de woorden
van Jos de Haes op de flap: ‘...stellig boeien zijn anecdotiek en de sfeer, de originele
manier waarop hij bezit kan nemen van de dagelijkse dingen. Of zou men niet beter
zeggen dat de dingen van hém bezit nemen, dat zij zijn ik zowel kunnen stoferen en
aanvullen als afbreken of vervangen, en dat deze poë-

op korte golf
Op 23 september werd door zender West-Vlaanderen het hoorspel ‘S.O.S. aan de
schim’ uitgezonden. Dit stuk werd opgevoerd door Teater Antigone, o.l.v. Bert De
Wildeman.
Van de hand van ons medelid en medewerkster dr. Elisabeth Dhanens verscheen de
kunsthistorische studie: ‘Het retabel van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal
te Gent’ (Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, VI), Gent,
Bisdomplein 3, 1965, 122 p., 49 pl., 175 fr.
Uit de lange reeks orgelconcerten welke Kamiel D'Hooghe in binnen- en buitenland
tijdens de voorbije maanden verzorgde, dienen vooral deze vermeld welke doorgingen
in Nederland (Leiden, Alkmaar en Middelburg) en in Polen (Warschau, Gdansk en
Kamién-Pomorski).
Anto Diez exposeerde samen met Christiaan De Clercq, André en Gustaaf Sorel en
Leon Van Damme, te Bredene-Duinen, in de St.-Arnoldusschool van 20 tot 31
augustus.
De Brugse kunstschilder en etser Maurits Dousselaere stelde van 9 tot 23 juli ten
toon in de St. Ann Gallery te Knokke. De inleiding werd uitgesproken door mr Alain
de Caluwe.
Georges Dheedene exposeert van 8 tot 20 oktober in de V.T.B.-Studio,
Sint-Jacobsmarkt te Antwerpen.
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Kunstschilder Etienne Elias stelde zijn werken tentoon te Gent, in de galerij
‘Kaleidoscoop’, Nederkouter 25, van 2 tot 15 september.
Van 26 nov. tot 13 december toont Norbert Feliers uit Eeklo zijn schilderijen in
studio Callebert, Ooststraat, 33, te Roeselare.
Onze juridische adviseur, mr. Jan Felix, werd door de Oostendse gemeenteraad tot
schepen benoemd.
Op 8 oktober wordt, in de Boerenkrijgschuur van de Tongerlose Abdij, de
tentoonstelling Kallist Fimmers geopend, zulks naar aanleiding van zijn 60ste
verjaardag. Deze expo blijft te bezichtigen tot 23 oktober.
De Assebroekse kunstschilder Fonteyne exposeerde zijn werk in Ter Borght te
Meulebeke, zulks tot 26 september.
Op 8 oktober, te 14 u. 45, wordt door de BRT West-Vlaanderen het hoorspel ‘Morgen
is het weer lente’ van Fred Germonprez uitgezonden.
De sopraan Monique Hanoulle verleende haar medewerking aan de uitvoering van
Haendels ‘The Messiah’ te Oostende op 27 juli. Koor en orkest van de
Halewynstichting stonden o.l.v. Hans Dirken.
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op korte golf
Jan Hoogsteyns exposeerde van 9 tot 29 september te Hasselt in de Galerij Karkant.
Over deze tentoonstelling zond de Vlaamse TV op 16 september enkele beelden uit.
Van 16 september tot 2 oktober nam deze kunstenaar deel aan een
groepstentoonstelling in het provinciaal begijnhof te Hasselt, welke onder de titel
stond: ‘De generatie sedert 1930’. In ‘De Standaard’ van 8 augustus wijdde René
Verstraeten een geïllustreerd artikel aan Hoogsteyns werk. Tenslotte dient vermeld
dat hij van 3 tot 13 september deelnam aan een groepstentoonstelling in de Galerie
Campo te Antwerpen.
Kunstschilder Albert Hulstaert, Melselebaan, 21, Zwijndrecht, heeft van 1 tot 11 juli
1966 in het Landhuis te Bornem tekeningen, akwarellen en olieverfschilderijen
tentoongesteld. De inleiding werd uitgesproken door Valeer Van Kerckhove, eerste
literaire programmator bij de Vlaamse Televisie. Hij werd beluisterd door een selekt
en aandachtig publiek, dat bovendien zeer talrijk aanwezig was.
Op 5 oogst jl. werd R.V.T.-Directeur Rik Jacobs, tijdens een intieme plechtigheid
ter kanselarij van het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Antwerpen, tot ‘Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau’ benoemd. De nadruk bij deze hoge onderscheiding
werd gelegd op de diensten door Rik Jacobs bewezen aan de Nederlandse cultuur,
door het veelvuldig creëren en spelen, in Noord en Zuid, van werken van Nederlandse
auteurs, mede op de reeds meer dan vierhonderd vertoningen door hem en zijn
gezellen in meer dan honderd verschillende plaatsen in Nederland gebracht.
In opdracht van de BRT vertaalde Dries Janssen een derde radiohoorspel: dit keer
‘De zon schijnt over Kylenamoe’ van de Ier Sean O'Casey, naar het Duits van
Hans-Jürgen Bode.
De wekelijkse rubriek ‘Silhouet’, waarin Dries Janssen voor de mikro van de
Gewestelijke Omroep Limburg het ‘geschreven portret’ van een prominent brengt,
zal van 1-10 tot 31-12-1966 worden uitgezonden iedere zaterdag te 20 u. 30 (en niet
langer 's woensdags te 11 uur, zoals vermeld in ons vorig nummer).
Bij de Uitgeverij Brems te Herk-de-Stad verschijnt dit najaar van Dries Janssen
de roman ‘De hel is om ons heen’.
Johan Janssens en Marcel Veldeman namen deel aan de groepstentoonstelling van
de Polderse Kultuurkring, van 3 tot 11 september, in de feestzaal Harmonie te
Antwerpen.
Tot 31 juli exposeerden de jonge sierkunstenaars Eddy Jansseune, Roland Segers en
Dirk Neyrinck hun werken in het lokaal van de Seascouts te Nieuwpoort.

ontmoetingen
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tische disponibilité en nederigheid een ontroerende klank leggen in zijn stem? Vooral
wanneer hij natuurnotities vastlegt, wanneer hij zijn vertrouwdheid met plant en dier
en zee doet kennen, en de samenhang van dood en leven ziet. Dan bezit hij meteen
het plastisch taalvermogen, waarom zijn naam onder onze opmerkelijke jonge dichters
dient vermeld te worden’.
Wat doen we met het woord? ‘Het woord is een sociaal iets. Hoe zou de schrijver
anders kunnen dan een boodschap brengen, of... weigeren het te doen?’ Deze uitspraak
lezen we in ‘gensters’, de tweede afdeling in Recitatief, de bundel welke Giovan en
Jan Deloof broederlijk samen hebben laten verschijnen (Zwevegem, Uitgeverij Stenen
Molen, 1965, 52 bladz.). Het is een ‘recitatief van en voor twee stemmen’. De
verzameling ‘gensters’ of aforismen is van Jan Deloof. We kiezen er een drietal uit
die rechtstreeks betrekking hebben op de poëzie:
- ‘Poeta minor? Het zou wat: ook de kleinste bron kan zuiver water geven.’
- ‘Zolang men iemand voorstelt met Dit is X. Hij is dichter, is er met de doorbraak
van zijn poëzie iets nog niet in orde.’
- ‘Een gedicht is als een rekordpoging: de prestatie vergt minder moeite dan haar
homologering.’
In zijn gedichten blijkt Jan Deloof dezelfde intelligente jonge man, die schreef:
‘Taal is menselijk: vol onvermogen’.

(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.

‘Elementen’, de vierde en laatste afdeling van de bundel, is van Giovan Deloof, die
als dichter iets pessimistischer is:
Ik wilde graag sprookjes schrijven
en eeuwig blijven
leven op een kinderkamermuur van de vos en de os, en de ezel,
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en de witte muis van mijn buur,
die wreder is dan een wezel
en katers verslindt in de schuur.
Maar ze vrat ook aan mijn illusie,
en zo kregen wij ruzie.

Giovan en Jan Deloof bieden ernstige waarborgen voor hun poëtische toekomst. We
hopen en wensen dat ze eenmaal zullen mogen ondervinden dat er veel waarheid ligt
uitgesproken in dit gensterje van Jan: ‘Zonder de uitgave van zijn werk van twintig,
zou een auteur zijn werk van veertig misschien niet eens meer schrijven’.
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ontmoetingen
Na zijn debuut met ‘De landman en de wolven’ heeft de Vlissegemse dichter Hervé
J. Casier zijn talent bevestigd in zijn tweede bundel Het huis versneeuwt
(Omslagtekening door Raymond Casier. Brugge, Bureau voor kunst en kultuur, 1965,
32 bladz. Prijs: 50 fr.). Hij begint met een stukje proza over ‘Meneer X’ en de vele
andere naamlozen; de bladzijde eindigt met de bedenking: ‘Waarom zou ik dan niet
mogen denken, het kwetst toch alleen maar mijzelf’. Vandaar wellicht dan ook het
feit dat talrijke gedichten een zeer menselijke inhoud hebben. Vaak gebeurt het dat
de dichter stamelt als het kind, dat in verbazing kennis maakt met de wereld, de
mensen en het leven. Ter illustratie eerst:

Dit
tussen dorre hagen winter
hangt soms een nieuw lied:
zelden vrije vreugde
veelal een tik verdriet
je bent een storm in de stormen
een huis in de brand
van de stad ontkleurd
als koeien naar het herfstgras
grazen wij naar het laatste uur:
alles aan zon en zee
aan vlam en vuur
is maar een dor gewas van de liefde
en dit en de dood zijn grillen natuur...

De beide richtingen die men in de poëzie kan uitgaan liggen duidelijk weerspiegeld
in het titelgedicht ‘Het huis’:

op de weg
ligt de sneeuw
in de sneeuw
liggen sporen
naar het eind van de weg
liggen de sporen verwaaid
over de weg naar de stad
draag ik witte wolken
vóór de stad groeit een berg
vóór de opwaartse klim
verwaait het spoor op de weg
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de weg is een wonder
geen orakel spreekt
de taal van de weg
voor het eind van de weg
valt de sneeuw of de regen
en versneeuwt zo het huis
vóór de deur van het huis
blijft het effen wit stilte

Ook weer enigszins tussen de twee uitersten in, met iets zowel van het éne als van
het andere, brengt Met de teerling, de eerste afzonderlijke bundel van Thierry Deleu
(Lauwe, Drukkerij Fieuws & Quartier, 1965, 42 bladz. - bij de auteur: Wevelgem,
Fabriekstraat 20).
met de teerling
werpt het kind
binnenshuis
zes zonnen
voor buurmans
zonnehoed
als tijdverdrijf

op korte golf
Kunstschilder Ludo Laagland exposeert van 14 oktober tot 1 november in Galerij
Nova te Mechelen, Nekkerspoel, 21.
Van 27 oogst tot en met 4 september exposeerden Mark en Peter Labarque
schilderijen, foto's en dia's in het Textielhuis te Waregem.
Constant Lambrecht stelde tot 18 augustus zijn werken tentoon in de galerij ‘La
Chèvre Folle’ te Oostende.
Jean-Marie Legrand stelde van 3 tot 11 september aquarellen en tekeningen tentoon
in het Kasteel van Schoten.
De Blankenbergse kunstschilder Leroy exposeerde tot 15 oktober in galerij
Veranneman te Brussel.
De Vlaamse T.V. programmeerde op 18 september het optreden van de sopraan Rita
Streich en de solisten van het Belgisch Kamerorkest dat onder de leiding stond van
Georges Maes. Het opgenomen programma: ‘The Illuminations’ van Rimbaud en
Benjamin Britten was een uitvoering in het kader van het Festival van Vlaanderen.
Abel Matthijs was solist tijdens een concert door het Vlaams Kamerorkest dat op 28
juli door het 3de programma van de BRT werd uitgezonden.
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Het oratorium ‘De vijf blijde Mysteries’ op tekst van Bart Mesotten en muziek van
Renaat Veremans werd op 15 oogst door de BRT uitgezonden.
Chris Metdepenningen stelde tentoon te Westkerke in Studio Kyndt van 3 tot 23
september. Tijdens de opening las Anton Vlaskop voor uit eigen werk.
De Oostendse kunstfotograaf Jean Mil neemt, als enige Vlaming, deel aan de expositie
‘Photo Graphie’ - zes Belgische fotografen - die in het Knokse Casino werd ingericht
door het Ministerie van de Franse Cultuur, zulks van 15 september tot 15 oktober.
Chris Pots nam deel aan de expo ‘Hedendaagse Latemse Kunst’, die van 10 tot 27
september doorging in de Galerij Sint-Pieters te Sint-Martens-Latem.
Op het ogenblik legt Armand Preud'homme de laatste hand aan zijn operette in
moderne stijl: ‘Bengel’ waarvan de eerste opvoering in 1967 te Peer wordt voorzien.
In het 3de programma van de BRT werd op 10 augustus tijdens het programma
‘Hedendaagse pianomuziek Il’ o.a. werk van Herman Roelstraete ten gehore gebracht.
Van 14 oktober tot 2 november toont Gust. Smet zijn schilderijen in Kunstzaal P.
Bruegel te Lokeren.
Kunstschilder Jos. Fred. Smith uit Deinze exposeerde van 20 oogst tot 4 september
in Studio Jacobs, Knokke-Zoute.
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op korte golf
Willy Spillebeen schreef een monografie over Jos De Haes welke bij Desclée-De
Brouwer te Brugge verscheen (70 blz., 30 fr.).
‘Diksmuids panorama’ van Gaston Theunynck werd op 13 aug. in het Stadhuis te
Diksmuide plechtig onthuld. Het werk kwam tot stand in opdracht van het stadsbestuur
van Diksmuide. Op de plechtigheid werd het woord gevoerd door André Demedts,
terwijl Antoon Vander Plaetse de ‘Ballade van de boer’ deklameerde.
Van 17 tot 26 september stelde Corine Toussein wolreliëfs, wandtapijten en broderie
tentoon in de Galerij Romboudt te Lissewege. Eveneens in de maand september nam
deze kunstenares deel aan een groepstentoonstelling te Kanegem. In oktober exposeert
zij te Parijs in het ‘Musée National d'Art Moderne’ als deelneemster aan een
belangrijke internationale tentoonstelling.
Tijdens het jongste VOLLMA-concert, gehouden te Izegem, werd het ‘Quatuor voor
klarinetten’ van Jozef Valcke gecreëerd. Dit stuk werd andermaal uitgevoerd tijdens
het concert, dat op 23 september jl. door de Ieperse Muziekacademie gegeven werd.
Kunstschilder Gilbert Van den Bossche stelde achtereenvolgens zijn werken tentoon
te Knokke, in Studio Jacobs (van 6 tot 19 augustus) en te Beernem, in de Raadzaal
van het Gemeentehuis op 25 en 26 september.
Het avondconcert van 15 augustus, op de beiaard van de St.-Romboutstoren te
Mechelen werd verzorgd door Piet van den Broek en zijn adjunkt Gaston van den
Bergh. Zij voerden composities uit van J. Denijn, Remi Gesquière, Marcel De Backer,
Lode de Vocht, Gaston van den Bergh, Emiel Hullebroek e.a.
Roland en Mariette Vandenbussche exposeren te Gent, Galerij Oranje, van 1 tot 15
december.
Declamator Antoon Vander Plaetse treedt op 1 december a.s. op in de reeks
cultuuravonden, ingericht door de parochiale raad van Gent.
‘Zo stierf Willem van Oranje’, een historische evocatie door Paul Vanderschaeghe,
werd op 2 september voor de mikro van BRT-West-Vlaanderen opgevoerd door
Teater Antigone, o.l.v. Bert De Wildeman.
Van 18 tot en met 30 september exposeerde kunstschilder André Vandevoorde zijn
schilderijen in de Korrekelder te Brugge. De inleiding werd verzorgd door Willy
Spillebeen.
Kunstschilder S. Van Elzen exposeert van 4 tot 23 november in Kunstzaal P. Bruegel
te Lokeren.
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ontmoetingen
Maar de poëzie is meer dan tijdverdrijf, zeker voor Thierry Deleu. Ze is ook meer
dan een rijk klankenspel, zoals de gedichten in menig geval voorkomen. De dichter
zoekt een eigen weg om zijn eenzaamheid, zijn ontgoocheling, zijn gespletenheid
uit te spreken. Dat gebeurt nergens zo sterk en zo onomwonden als in ‘Eiland’:
Ik vlucht voor de ochtend in mezelf,
in mezelf opstappen, geen fanfaren.
Omdat ik nergens wortel schiet.
Mijn handen graven dieper mij.
Ik meet mijn werkelijkheid af
aan de vrees voor het nutteloze.
Ik word ziek aan verlatenheid:
de afstand kringt een spoor in mij,
dat litteken wordt en eiland.
Remi Van de Moortel

Prijs Hoppeland 1966
Voor het eerst in haar bestaan schreef de Poperingse kunstkring ‘Hoppeland’ een
wedstrijd voor schilderkunst uit. De jury, bestaande uit de heer Vyncke (voorzitter)
en de heren Depoorter, Duerinck, Gellynck en Van Looy, had te oordelen over niet
minder dan 76 inzendingen. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo
buitengewoon. Wanneer men echter rekening houdt met het feit, dat de wedstrijd
voorbehouden was aan kunstschilders die in West-Vlaanderen geboren zijn of er drie
jaar wonen, alsook met het opgelegde tema (het Westland en de hop in al hun
aspekten), dan is dit getal uitzonderlijk hoog te noemen.
Dat er onder het koren heel wat kaf zat, is een feit. De jury is bij haar beoordeling
dan ook uiterst streng te werk gegaan en heeft het aantal geselekteerden voor de
tentoonstelling zeer beperkt, hetgeen zeker pleit voor de kwaliteit van de geëxposeerde
werken.
Laureaat werd Godfried Vervisch uit Voormezele met zijn werk ‘Landschap’. Hij
behaalde dus de prijs van de provincie, ter waarde van 15.000 fr, die hem tijdens een
plechtige proclamatie werd overhandigd door Bestendig Afgevaardigde Jozef Storme.
De tweede prijs ging naar Andre Vandevoorde uit Poperinge voor zijn werk
‘Landschap met Hoppevelden’. Het bedrag, groot 10.000 fr., werd hem geschonken
door dhr. W. de Sagher, burgemeester van Poperinge, gezien het de prijs van de stad
betrof. Vermelden we terloops dat de stad inmiddels het werk van Vandevoorde heeft
aangekocht.

Vlaanderen. Jaargang 15

De derde prijs werd toegekend aan een abstrakt werk ‘Bij Avondlicht’ van Roger
Meurisse uit Kortrijk. De Heer Reniere, voorzitter van de lokale kunstkring,
overhandigde hem deze prijs. Tenslotte werden ook nog vermeldingen toegekend
aan Nicole Dejonghe (Watou), Andre Deroo (Kuurne), Cyr Frimout (Aalter), Oswald
Pannecoucke (Ieper), Werner Sarlet (Brugge), Jozef Vanhoucke (Kortrijk) en Roger
Vansevenant (Poperinge).
De tentoonstelling blijft niet te Poperinge; zij maakt een kleine rondreis door de
provincie, waar ze o.a. Ieper, Kortrijk en Torhout zal aandoen.
Het C.V.K.V. en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ stellen er prijs op alle bekroonden
en geselekteerden van harte te feliciteren. Ook de Kunstkring ‘Hoppeland’ verdient
een warme gelukwens voor het genomen initiatief.
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1. Godfried Vervisch: Landschap

2. André Vandevoorde: Landschap met Hoppevelden

3. Roger Meurisse: Bij Avondlicht
Clichés Sansen, Poperinge.

op korte golf
Tijdens de maanden juli en augustus hield Carlos Van Hooreweder een drietal
voordrachten met dia's over de ‘Vlaamse Primitieven’ voor de Van Eeghemstichting
te Aardenburg in Nederland.
Tijdens het programma ‘Concertleven in West-Vlaanderen’ van de BRT, werden
liederen van Willy Ostyn en Jef Lesage uitgevoerd door het gemengd koor ‘Richten’
uit Ieper, o.l.v. Guido Van Overbeke.
Op zaterdag, 5 november, wordt te 14 u. 45 het hoorspel ‘De Moeder’ van Julien
Van Remoortere uitgezonden door de BRT West-Vlaanderen. In het intercommunale
kwisprogramma ‘De Gulden Spoor’ van dezelfde zender, treedt Julien Van
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Remoortere op als spelleider; de eerste uitzending heeft plaats op 7 oktober, te 20 u.
30, en vervolgens elke vrijdag, gedurende 32 weken.
Kunstschilder Maurits Van Saene exposeert van 4 november tot 22 december in
Galerij Nova te Mechelen.
Kunstschilder Rik Verhalle stelde schilderijen, gouaches en gravures tentoon in Studio
Callebert te Roeselare, van 12 tot 24 september.
Van 2 tot 12 september stelde beeldhouwer Hugo Verheyen uit Lier, zijn werken
tentoon in Studio Cogels te Deurne.
Beeldhouwer Willem Vermandere stelde zijn werken tentoon in het Gemeentehuis
van De Panne van 24 tot 31 augustus.
Van 24 tot 26 september had in het Bissegemse gemeentehuis een kunsttentoonstelling
plaats. Er waren schilderijen te zien van Tony Vandoorne en Martin Bouvry, evenals
beeldhouwwerken van Willem Vermandere. Bert Dewilde sprak de openingsrede uit.
Gerard Vermeersch trad op als presentator in de Humorhalle te Heist tijdens een
wedstrijd, waarin naar nieuw humoristisch talent werd gezocht. Op 13 september
kwam hij op het TV-scherm in de rol van Petey in ‘Het Verjaardagsfeest’ van Harold
Pinter.
Letterkundige Jack Verstappen verzorgde de inleiding tot de tentoonstelling van
Denise Verstappen, welke doorging te Blankenberge in ‘Trefpunt’, Kerkstraat, 41,
van 17 tot 30 september.
In het Gemeentehuis van Nazareth stelde Martin Wallaert van 16 tot 25 september
zijn werken tentoon.
Kunstschilder Henri-Victor Wolvens stelde tot 30 september tentoon in de Galerij
Deurlica te Deurle.
Op 25 augustus speelde Veerle Wyffels de rol van de dochter in de eenakter van Tone
Brulin: ‘Vragen stellen aan een meid’, welke door de Vlaamse TV werd uitgezonden.
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Antwerpen
30ste Boekenbeurs voor Vlaanderen
De 30ste Boekenbeurs voor Vlaanderen heeft plaats in de stadsfeestzaal, Meir, te
Antwerpen, van vrijdag, 28 oktober, tot en met dinsdag, 8 november 1966.
Dit jaar is er, in verband met deze Boekenbeurs, een dubbel jubileum te vieren:
30 Boekenbeurzen te Antwerpen en tevens de 35ste uitgave van ‘Het Boek in
Vlaanderen’. Nog meer dan voorheen zal de nadruk gelegd worden op de evolutie
van de Vlaamse uitgeverij en de Vlaamse literatuur tot op heden en op de
mogelijkheden in de toekomst.

Tweede Scenariowedstrijd V.T.B. - V.A.B.
Wij herinneren eraan, dat de draaiboeken voor deze wedstrijd tussen 15 en 31 oktober
a.s. moeten toekomen bij het secretariaat van de V.T.B., St.-Jakobsmarkt, 45,
Antwerpen, waar tevens alle nodige inlichtingen kunnen verkregen worden.

Het Reizend Volkstheater is gestart
Met een voorstelling van ‘De Filosoof van Hagem’ te Bassevelde is het R.V.T. zijn
tweeëntwintigste speeljaar - twintigste in nationale opdracht - begonnen. Een tournee
bij onze soldaten in Duitsland met ‘Landhuis Beau Rivage’ sloot hier direct bij aan.
Er werd opgetreden te Aken-Hitfeld, Westhofen, Werl, Siegen en Spich.
Terwijl ‘Landhuis Beau Rivage’ in tal van plaatsen wordt opgevoerd en ontspanning
brengt door spannig, wordt onder leiding van Yvonne Colinet druk gerepeteerd aan
J.B. Priestleys ‘De Pijnbank’, dat in de maand oktober door het R.V.T. in première
zal worden gebracht.

Bad Godesberg
Concert ‘Westvlaams Jeugdorkest’
Einde juli was het Westvlaams jeugdorkest te gast in de zusterstad van Kortrijk, Bad
Godesberg.
Na een receptie door de Belgische Ambassadeur en het Stadsbestuur, werd 's
avonds geconcerteerd in de Stadshalle. Dit optreden oogstte een ruim succes. De
speelschare telt momenteel 35 leden; Frans Soete, dirigent, Maurits Denaux, voorzitter,
Hellin, secretaris, en Rodenbach, penningmeester, halen beslist eer van hun werk.

Brugge
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Seizoen 1966-67 Korrekelder
De Korrekelder publiceerde zopas het programma van zijn zesde seizoen.

ontmoetingen
Kunstschilder Martin Wallaert

Dimensionele bewogenheid, plastische rijkdom en indrukwekkend-monumentale
kleurenpracht zijn zowat de hoofdfaktoren geweest van het Vlaams Expressionisme
dat, dank zij enkele krachtige persoonlijkheden als Permeke, Servaes, Minne e.a. tot
ver buiten onze grenzen bekendheid verwierf en de term ‘Latemse School’ in de
geschiedenis deed treden.
Dat hun gedrongen en van expressie-geladen-stijl, hun sterk verlangen om, in alle
beknoptheid en zelfbeheersing, veel te zeggen, een ongewoon rijke invloed gehad
heeft op verscheidene Vlaamse kunstenaarsgeneraties, kunnen wij vandaag nog
konstateren bij een groep Oostvlaamse grafici, beeldhouwers en kunstschilders, allen
werkzaam in de, voor onze figuratieve richting, zo vruchtbare Leiestreek.
Sommigen onder hen produceren werk dat moeilijk vrij te pleiten is van een sterk
epigonisch karakter; anderen daarentegen getuigen van een reeds benijdenswaardig,
persoonlijk talent, dat, mits strenge zelfkritiek en langzame ontwikkeling, tot volle
ontplooiing kan komen. Onder deze laatsten durven wij de, hoewel jonge, maar door
de natuur werkelijk begaafde kunstschilder, Martin Wallaert rekenen.
Martin Wallaert werd geboren te Deinze op 26 februari 1944. Hij bewoont thans
een hoeve in de Molenstraat 4, te Nazareth. Als zoon van een oudheidkundige kwam
hij vrij vlug in kontakt met alle facetten van de kunstwereld. Van 1956 af - hij was
toen amper 12 jaar oud - volgde hij de lessen aan de stadsakademie te Antwerpen.
Later studeerde hij verder aan het Hoger Instituut voor Sierkunsten van deze stad
waar hij als leraars o.a. Gooris, De Roover, De Bruyne en op het einde Rik Slabbinck
had. Nog tijdens zijn verblijf te Antwerpen debuteerde hij in 1963 op een
groepstentoonstelling in het Campo. Kort na zijn studiën werd de jonge artist bekroond
met de nationale Eduard Petitprijs. Hij ondernam ook, dank zij een staatstoelage,
een 14-daagse studiereis naar Denemarken. Andere exposities volgden te Gent,
Deinze, Deurle en Gavere. Een fel opgemerkte Wallaert trof men aanvang 1966 aan
op een belangwekkende gezamenlijke te Gent, gewijd aan de Latemse School, met
werken van o.a. Servaes en Permeke.
Een schilderij van Wallaert wordt in hoofdzaak gedragen door het gevoel. In de
talrijke landschappen, stillevens en boerenfiguren treden de zin voor gedegen
expressie, de eenvoud in vormgeving, het bezield-warme kleurpalet en de onvervalste
verbondenheid van deze kunstenaar met de Vlaamse grond sterk naar voor. Sommige
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boerengestalten zijn zelfs geladen met een magische kracht die even doet denken
aan reus Permeke. Weer elders borstelt Wallaert in dikke, forse verflagen en met
gedurfde zekerheid zijn boerenhuisjes, bomen en paarden en omgeeft ze met vaak
een schokkende tederheid door een passende verdeling van kleuren en vlakken. Ook
in zijn schetsen en tekeningen - hij exposeert er weinig, ofschoon hij zich daarin zeer
veel oefent - spreekt hij ons aan door een zwierige, gevoelvolle lijn en door een
beslist sterke uitdrukkingskracht.
Lic. Paul M. Retsin

Vlaanderen. Jaargang 15

353

ontmoetingen
Stijn Streuvels 95!

Stijn Streuvels en mevrouw Lateur in hun Lijsternest, maart 1966. Cliché Desclée De Brouwer,
Brugge, uit ‘In levenden lijve’.

Op maandag, 3 oktober 1966, werd onze Eredeken Stijn Streuvels vijfennegentig.
Bij de vele heilwensen, die op het Lijsternest toekwamen, voegt het C.V.K.V. met
vreugde en dankbaarheid de zijne. Een gelukwens uitdrukken in woorden, bewijst
steeds opnieuw welk een onvolmaakt instrument een taal wel is, maar Streuvels moge
weten, dat onze ‘gelukkige, zalige verjaardag’ recht uit het hart komt van een
kunstenaarsvereniging, waarin zijn beste vrienden een leidinggevende rol spelen,
vrienden, die hem tientallen jaren omringd hebben met hartversterkende trouw en
toewijding.
Bij deze gelegenheid willen wij ook niet nalaten te wijzen op een pasverschenen
werk, over en door Streuvels zelf, namelijk ‘In levenden lijve’, dat bij Desclée De
Brouwer uitkwam in de reeds gunstig bekende serie ‘Open kaart’. Deze verzorgde
autobiografie bevat essentieel uittreksels uit ‘Heule’, ‘Avelghem’, ‘Herinneringen’,
‘Ingoyghem’ en ‘Kroniek van de familie Gezelle’, hoewel dit de eenheid helemaal
niet verstoort. Het boek is beslist een onmisbaar document, voor al wie de Nestor
van onze Vlaamse letterkunde van nabij wil Ieren kennen: zijn wording, zijn groei,
zijn betekenis - ook soms de mysterieuze levenskern àchter de dingen en de visie
van een rijp en wijs man, die aan zijn hoge leeftijd nog steeds ontroerd en beroerd
wordt door het leven en al zijn aspecten.
Wij zijn Streuvels dankbaar voor dit werk, dat wij van harte aanbevelen.
J.v.r.
‘In levenden lijve’, 12 × 19,5 cm., 160 blz., 20 foto's, geb. 125 fr., uitg. Desclée De
Brouwer, Brugge-Utrecht, 1966.

kunstecho's
Er worden vier toneelwerken voorzien, nl. ‘Het Huwelijk van de Heer Mississipi’
(F. Dürrenmatt - oktober-november), ‘Welkom thuis, Helena’ (A. Roussin en M.
Gray - december-januari), ‘Wrok om gisteren’ (J. Osborne - februari-maart) en ‘De
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drie klaphoeden’ (M. Mihura - april-mei). Toegangsprijzen: 60 fr. Abonnement: 200
fr. Deze voorstellingen staan onder de directie van Roger Dewilde en de redactie van
J. Gruyaert.
De directie Tentoonstellingen (Jaak Fontier en Gustaaf Hermans) plande de
volgende exposities: André Vandevoorde (17-30sept.), Jef Van Tuerenhout (15-28
okt.). Richard Foncke (5-18 nov.), Elsa D'Haen (26 nov.-9 dec.), In ieders bereik
(groepstentoonstelling - 17-30 dec.), Groep Geoform (14-27 jan.), Willy Bosschem
(4-17 feb.), Andy Allemeersch (25 feb.-10 maart), Aluchromie (Minnebo en Monteyne
- 18-31 maart), Marc Mendelson en Carmen Dionyse (8-21 april), Gunter Gefeller
en Bruno Stane Grill (29 april-12 mei).
Tijdens de ‘Maandagconcerten’ (directie: Pierre Boudens) wordt het optreden
voorzien van het Jazzkwartet Jack Sels (24 okt.), het Strijkkwartet Collin (26 dec.),
het Kedrov-kwartet (13 feb.) en Roland Vandenberghe (fluit) en Koen De Bruyne
(klavier) (3 april).
Toegangsprijzen: 60 fr. Abonnement: 200 fr. Tenslotte een avond ‘Frans Toneel’
(12 en 19 dec.) en een Japanse Avond door Jacques Dewaele en Yves Decock (6, 13
en 15 okt.).

Congres Geschiedkundige Kringen
Van 16 tot 18 september had te Brugge het 39ste Congres van de Geschiedkundige
Kringen plaats. De inrichters, het Historische Genootschap De Emulatie, onder
voorzitterschap van Antoon Viaene, had als algemeen thema voorzien: de geschiedenis
van Vlaanderen. Talrijke buitenlandse universiteiten hadden een afvaardiging naar
Brugge gezonden en in een 50-tal referaten werden de uitslagen van de jongste
geschiedkundige navorsingen naar voren gebracht.

Provinciaal Muziektornooi 1966
Door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen wordt op 25 september (Rumbeke),
2 oktober (St.-Michiels), Kortrijk (9 oktober), Poperinge (16 oktober) en Harelbeke
(23 oktober) het Muziektornooi 1966, voorbehouden aan de liefhebbersmuziekkorpsen
van West-Vlaanderen, gerangschikt in de Eerste Afdeling, ingericht.

Tentoonstellingen
Door het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving in
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West-Vlaanderen, worden van 1 tot 30 oktober twee merkwaardige exposities
ingericht: Foto's van Karl Vermeir (Huidevettershuis) en, in de Stadshallen, de
tentoonstelling ‘De wondere wereld van de trillingen’. Deze laatste expo valt binnen
het kader van de Provinciale Cultuurdagen 1966, en heeft vooral tot doel om
akoestische verschijnselen optisch te veruitwendigen. Aan de kunstenaars biedt het
illustratiemateriaal van deze experimenten de gelegenheid esn blik te werpen in een
weidse wereld van wetenschappelijke disciplines, en kennis te maken met een
vormgeving, geschapen door natuurlijke structuren, waarvan de optisch-esthetische
componenten getuigen van een nooit vermoede uitgebreidheid en rijkdom.

Barokensemble ‘Ter Duinen’
Het Barokensemble ‘Ter Duinen’, bestaande uit Trees Van Mullem, cello, Paulette
Lauwers en Wilfried Deroo, viool, Géry d'Ydewalle en Patrick Peire, blokfluit, Mark
De Beir, clavecimbel en Luk Schaeverbeke, bariton, slaagde onlangs in een
auditieproef van de B.R.T.
Wij wensen deze jonge groep Brugse musici van harte geluk en hopen vast dat
deze onderscheiding een stimulans moge zijn om verder te gaan op de ingeslagen
weg!

Brussel
Staatssteun aan auteurs
Uit het antwoord op een parlementaire vraag blijkt, dat, in 1965, de volgende toelagen
werden verleend aan Vlaamse auteurs: 40.000 fr. aan Hugues Pernath, Paul De
Wispelaere, Jules Van Ackere, Clara Haesaert, Bertien Buyl, Adriaan Magerman,
Frans Buyle, Raf Van de Linde, M. Van Maele en Chr. d'Haen.
Drie auteurs kregen een beurs van 70.000 fr., namelijk Louis-Paul Boon, Jozef
Van Hoeck en Leo Picard.
Verder ontvingen Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Jan Van Nijlen, Maurice
Roelants, Ernest Claes en Vloemans een forfaitaire toelage van 60.000 fr. Alles
samen nog geen miljoen voor heel onze Vlaamse literatuur. Commentaar beslist
overbodig...

Het Nieuw Vlaams Toneel
Het Nieuw Vlaams Toneel mag onder de auspiciën van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur - Dienst Volksontwikkeling, optreden in heel het Vlaamse
land. Alle aanvragen daartoe dienen gericht te worden aan dhr. Directeur van
Volksontwikkeling, Kortenberglaan, 158, Brussel 4. Het repertorium omvat: ‘De
appels van Eva’ (Berthal), ‘Valstrik voor een man al-
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Omstandige proeve tot psychologische ontleding: Jacques Walschap ‘Het
Overspel’

Van de jongste roman van Jacques Walschap, Het overspel, is alleen de titel bondig
en direct: hij suggereert onmiddellijk dat het hier om een driehoeksgeval zal gaan.
Met de breedvoerige en nogal omslachtige psychologische ontleding van dit
driehoeksgeval echter, stelt de auteur het geduld van de lezer wel erg op de proef.
Maar laten we, eer we tot nadere commentaar overgaan, even trachten de situatie
nader te omschrijven. Johan, boetseerder van naaktfiguren (vrouwelijk naakt. Wat
anders?) gaat zo op in zijn kunst dat hij vervreemdt van Greta, zijn echtgenote. Deze
reeds rijpe vrouw mist het nodige begrip voor het werk van haar man (precies dus
zoals aloude traditie en conventie het vereisen) en houdt zich verder hoofdzakelijk
bezig met het hunkeren naar meer liefde en meer liefdeblijken. Waar haar man, op
zijn beurt, dit dan weer niet begrijpen kan, heeft Luc, de vriend des huizes (die ontpopt
zich allengerhand tot een nogal vulgair ventje) het niet bijster moeilijk om zijn
verleiderskunsten te ontvouwen. Zijn aanhoudend streven zal natuurlijk met succes
worden bekroond, als Johan weer eens het naakt dat hij naar aloude kunstnormen
aan het boetseren is, verkiest boven wat zijn vrouw hem, verlangend, meende te
kunnen bieden. Johans vader heeft door weinig gewaardeerde handtastelijkheden
zijn schoondochter ook al eens getroubleerd: dat verschaft hem in de verhouding
tussen Luc en Greta het inzicht dat auteur en lezer met hem delen maar dat Johan
ten enenmale ontbeert.
Er zijn, buiten alle reeds vernoemde personages, nog de vrouw van Luc, Mia,
huiselijk en gedwee, en helemaal op de achtergrond, Johans biddende en berustende
moeder.
Er is echter bovenal de auteur. De lezer ziet en hoort hem overal achter en doorheen
de personages. Jacques Walschap heeft inderdaad zijn personages niet van zijn eigen
persoon kunnen losmaken. Hij wil hun de gelegenheid geven het eigen innerlijk te
openbaren door in beurtwisseling telkens vanuit de optiek van één van hen te
schrijven. Maar al heeft hij getracht hun respectievelijke denkmonologen weer te
geven, we horen steeds hèm: de auteur poogt doorheen verbleekte en versleten clichés
te belichten, te bespiegelen, te motiveren. Zijn figuren doen alle op volstrekt dezelfde
weifelende, omslachtige en wijdlopige manier aan introspectie: ze wegen eigen doen
(mager!) en denken (graatmager!) af tegen doen (mager!) en denken (graatmager!)
van hun medespelers.
We hadden het daarnet over de respectievelijke denkmonologen van deze
personages... Monologen inderdaad: tot echte dialoog met hun liefdes- en

Vlaanderen. Jaargang 15

levenspartners kunnen deze eeuwig kankerende mensen niet komen. Het zal wel de
bedoeling zijn van de auteur, daarmee de eenzaamheid des mensen nog maar eens
te illustreren. Tot een artistieke uitbeelding van dit probleem heeft hij het echter niet
gebracht. Wèl laat hij zich als moralisator, als weinig overtuigend moralisator
overigens, duchtig gelden en met vele andere moralisators heeft hij dit gemeen, dat
hij het kwaad al te welig ziet tieren.
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verbondsberichten
Nieuwe leden
In de zitting dd. 24 september 1966 van onze Raad van Beheer, werden de volgende
nieuwe leden aanvaard:
Antwerpen
Rik Jacobs, Borgerhout (D); Albert Hulstaert, Zwijndrecht (P) en Jos. Fred Smith,
Deurne (P).
Oost-Vlaanderen
Anne Dellart, Melsele-Waas (L) en Nicolas (Nicole Baeyens), Aalst (P).
Degenen die kunstenaars kennen, die nog niet aangesloten zijn, worden vriendelijk
verzocht de namen en adressen mede te delen aan ons Verbondssecretariaat, Leopold
1 laan, 13, Brugge.
Statutaire vergadering
Zoals in ons vorig nummer reeds medegedeeld, zal onze statutaire vergadering
plaatshebben op zondag, 4 december a.s. te Kortrijk. De leden zullen tijdig een
individuele uitnodiging ontvangen. Vermits de helft van de Raad van Beheer dient
vernieuwd, zal iedereen inzien dat dit een buitengewoon belangrijke bijeenkomst
wordt.
Literaire namiddagen
Onze reeks ‘literaire’ namiddagen zal worden voortgezet. Alle letterkundigen en inzonderheid debutanten - worden nu reeds uitgenodigd op onze bijeenkomst te
Gent, op zaterdag, 22 oktober a.s. te 15 u., in ‘De Warande’, Maaltepark,
Kortrijksesteenweg, 411. Zoals men weet wordt tijdens deze vergaderingen in alle
openheid gesproken over alle mogelijke literaire problemen, vooral dan wat de
praktische aspecten betreft, zoals mogelijkheden tot uitgeven van werk, opstellen
contracten, e.d.m.
Talrijke letterkundigen vragen zich af waar de reeds langbeloofde ‘inlichtingenmap’
blijft... Wij kunnen hun zeggen, dat deze zaak zeker niet begraven werd: overlast
van werk is er de oorzaak van dat ze nog niet verscheen. Anderzijds willen wij het
goed doen en vragen daarom nog wat geduld. Intussen kunnen alle vragen of
problemen voorgelegd worden aan hetzij Verbonds-, hetzij Redactiesecretariaat. Ook
alle suggesties in verband met eventuele initiatieven, die het C.V.K.V. kan nemen,
zijn beslist welkom. Wat uitvoerbaar is, wordt gerealiseerd.
Ten behoeve van de talrijke nieuwe leden, die de jongste maanden hun aansluiting
bij ons Verbond bekwamen, herhalen wij hier nogmaals in welke zin sommige
rubrieken voor hen openstaan:
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- alle kunstactiviteiten worden graag in ‘Op korte golf’ opgenomen. Onze leden
zullen echter wel willen begrijpen, dat wij niet àlles kunnen ontdekken bij het
doorsnuffelen van de pers. Degenen, die wensen hun tentoonstellingen,
publicaties, concerten, e.d.m. aangekondigd te zien, laten voor alle zekerheid
dus een - zo mogelijk persklaar - bericht geworden aan ons Redactiesecretariaat,
Pontonstraat, 12, Oostende.
- voor ‘Poëtisch bericht’ kunnen, aan het bovenstaande adres, steeds gedichten
worden ingezonden, én door leden, én door debutanten (zij, die nog geen
gedichtenbundel uitgaven). Deze gedichten worden dan voorgelegd aan een
leescomité, dat beslist over de eventuele opname. Gepubliceerde gedichten
worden na verschijnen gehonoreerd.
- boeken en dichtbundels van leden kunnen uitvoeriger besproken worden onder
‘Ontmoetingen’, mits toezending van een recensie-exemplaar aan het
Redactiesecretariaat.

Jacques Walschap heeft een aardige poging gedaan om zijn roman behoorlijk te
construeren. Maar de substantie is te dun en zo wordt ‘Het Overspel’ een
traagvorderend malen van woorden, een steeds herbegonnen malen van steeds maar
dezelfde woorden. En naarmate de auteur geduldig verder maalt wordt het genot dat
de lezer aan ‘Het Overspel’ kon beleven(!), steeds maar geringer.
Huib Thomassen

Kunstecho's
leen' (Thomas), ‘De Engel in het Pandjeshuis’ (Shiffrin) en ‘Drie dozijn rode rozen’
(de Benedetti).
Alle inlichtingen worden graag verstrekt door Jan Savenberg, die de artistieke
leiding van het gezelschap in handen heeft (Groenlaan, 2, St.-Genesius-Rode, tel.
02/58.12.87).
Tevens vestigen wij ook graag de aandacht op het Schooljeugdtheater, reizend
beroepstoneel voor jeugdopvoeding, waarvan de directie eveneens bij Jan Savenberg
berust. Een uitstekend repertorium, geknipt voor jeugdvoorstellingen, is ter
beschikking.

Expo Franse Kunst
Van 29 september tot 4 december is in de voorlopige lokalen van het Museum voor
Moderne Kunst de merkwaardige tentoonstelling ‘Franse Kunst, van David tot
Matisse, in de verzamelingen van de Koninklijke Musea’ te bezichtigen (elke dag uitgen. maandag - van 10 tot 12 u. 30 en van 13 u. 30 tot 17 u.).

Dadizele
Kre-Art 66
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De groepstentoonstelling Kre-Art 66 ging te Dadizele door van 10 tot en met 12
september. Er was werk te zien van graveur Jacques Reverchon, van de kunstschilders
Magda Lernout, Edith Eggermont, Arthur Deltour, Gentiel Van Elslander, Guido
Legrand, André Deroo, Marcel Coolsaet, Albert Delescluse, van de beeldhouwers
John Claeys, Magloire Dornez, Jozef Dekeyser en Roland Deserrano en verder foto's
van Tydtgat, Frans Dejonghe en Paul Messely.

Delhi (Can.)
Expo Vlaamse studenten
In het kader van het studentenproject van ‘België in de Wereld’, heeft een aantal
Vlaamse studenten meegewerkt aan de tabaksoogst in Ontario (Canada). Bij deze
gelegenheid werd ook het culturele niet uit het oog verloren; naast de zangstonden
van Willem de Meyer in verschillende plaatsen in Z.-Ontario, hebben er ook vier
Limburgse studenten een kleine tentoonstelling ingericht. Ernest Franssens uit
Beringen exposeerde foto's, Luc Steegen uit Hasselt etsen, lino's en monotypen, en
Willy Smeuninx en Erik Vanstraelen tekeningen en aquarellen. Deze expo ging door
in de stad Delhi.

Diest
Literaire prijzen Ph. Manderlooskring
Onlangs werden te Diest de literaire prijzen, die de Ph. Manderlooskring had
uitgeschre-

Vlaanderen. Jaargang 15

356

kunstecho's
ven voor 1966, uitgereikt. Geert Toelen behaalde de Ponyprijs - een bronzen pony
op marmeren voetstuk - voor haar kleuterverhaal ‘Het blauwe eekhoorntje’ en
Constant Vandeperre bekwam de Van Dorlandtprijs voor zijn dichtbundel ‘De Joker’.
Voor 1967 kondigde de Ph. Manderlooskring andermaal deze prijzen af, alsmede
een nieuwe, nl. voor de beste tienerroman. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden
op het adres van de Kring, Kon. Astridlaan, 20, te Diest.

Gent
Enquête kunstambachten
Professor Van de Walle, Directeur van het Centrum voor Kunstambachten te Gent,
publiceerde onlangs in een krant een uitstekend artikel over de stand van zaken in
de kunstambachten. Wij achten het uiterst nuttig volgende passus uit dit artikel naar
voren te brengen:
‘Een enquête naar de sociaal-economische toestand van de beoefenaars van
kunstambachten in Vlaanderen, uitgevoerd tussen 1955 en 1965, toonde aan dat
slechts 2 t.h. van onze kunstgraveurs uitsluitend van hun beroep kunnen leven. Ca.
78 t.h. van onze kunstijzersmeden, die 4, 7 of 8 jaar opleiding achter de rug hebben,
hebben nog nooit de gelegenheid gehad een eenmanstentoonstelling te houden wegens
de daaraan verbonden kosten. Ook bij onze pottenbakkers (75 t.h. mannen) is de
toestand ver van schitterend, ofschoon ze vaak 7 jaar algemeen kunstonderwijs en
daarna 2 tot 4 jaar specialisatieonderwijs gevolgd hebben: slechts 8 t.h. kunnen met
hun kunst voor het levensonderhoud van hun gezin instaan en bijna steeds moet de
echtgenote voor een bijkomende broodwinning zorgen. Bij de kunstglazeniers (96
t.h. mannen) zijn er 25 t.h. die uitsluitend van hun ambacht leven, 65 t.h. oefenen
een bijkomend beroep uit en 56 t.h. van hun echtgenoten helpen instaan voor het
levensonderhoud van het gezin. Onze enquêtes spreken soms een onthutsende taal.
Zo wees een onderzoek uit dat een goed uurloon voor de Vlaamse kantwerkster anno
1963 ongeveer 5 fr. bedroeg’.

Achilles Mussche-hulde
Op zondag, 16 oktober a.s., te 16 uur, wordt in het Sint-Lucasinstituut, Zwarte
Zustersstraat, te Gent, door de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers,
hulde gebracht aan de eminente Vlaamse Letterkundige Achilles Mussche, naar
aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. André Demedts zal de feestrede uitspreken
en dichter Hans Melen zorgt voor klavierintermezzi.

Heist-Duinbergen
Cartoonale naar Nederland
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Tot 2 oktober was de Cartoonale van Heist-Duinbergen ook in Nederland te zien,
nl. in het cultureel centrum ‘De Schalm’ te Veldhoven-Eindhoven. Er is trouwens
ernstig sprake om deze Cartoonale volgend jaar in Eindhovens Vlaamse week te
plaatsen. Het cartoonboek 2 (1965) is thans van de pers en kan bekomen worden
mits overschrijving van 35 fr. op p.c.r. nr. 16.33.10 van v.z.w. Initiatief
Heist-Duinbergen. Geen enkel zonnig mens zal de 95 gepubliceerde cartoons willen
missen.

Herentals
Hulde aan K. Elebaers
Op 25 september werd te Herentals Dr. K. Elebaers gehuldigd. Bij deze gelegenheid
werd een prachtig gedenkboek uitgegeven, waarin verscheidene vooraanstaande
Vlamingen Dr. Elebaers belichtten als mens, priester, kunstenaar en Vlaming.
Het C.V.K.V. sluit zich graag bij deze hulde aan.

Knokke
Grote Prijs van Knokke voor Schilderkunst
In 1967 wordt voor de vierde maal deze prijs uitgeschreven.
Jury: E. Langui, voorzitter, Marcel Duchateau, Maurits Bilcke, Jaak Fontier en
Stéphane Rey.
Prijzen: 50.000 fr. (Grote Prijs), driemaal 5.000 fr. (Burgemeester Lippens, Casino
en Vrije Gemeente van het Zwin) en 3.000 fr. (Dr. Eug. Mattelaer, Schepen van
Schone Kunsten). Verscheidene gouden en zilveren plaketten als aanmoediging.
Er kan nu reeds ingeschreven worden. De tentoonstelling der werken zal
plaatshebben in het Casino, tussen 4 en 16 mei 1967.

Kortrijk
Elfde speelseizoen Teater Antigone
Bert de Wildeman, de actieve regisseur van Teater Antigone, deelde onlangs tijdens
een persconferentie mee, dat zijn toneelgezelschap tijdens het afgelopen speelseizoen
niet minder dan 116 prestaties leverde, waaronder 44 vertoningen in eigen zaal, 3
schoolvoorstellingen, 25 gastvoorstellingen en 26 realisaties voor de B.R.T.
West-Vlaanderen. Tevens wees hij op de enorme stijging van de belangstelling: bijna
het dubbele aantal aanwezigen van drie jaren geleden! De regisseur belichtte
vervolgens het komende speelseizoen, het elfde in de reeks. Vermelden we in dit
verband de opvoering van de volgende stukken: ‘De geweren van moeder Carrar’,
‘De kleine meneer Nagel’, de creatie van ‘Een sekonde eeuwigheid’ - een stuk van
Jaak Stervelynck, regie Antoon Vander Plaetse - ‘Man and Superman’, ‘Het begon
in het Paradijs’ (regie Remi van Duyn) en twee realisaties van Bert De Wildeman
zelf: ‘Napoleon alleen’ en ‘Buiten voor de deur’, dat in première gaat op 30 september
a.s.
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Toneelseizoen 1966-67 ‘Taal en Kunst’
Onder de regie van de bekwame Joris Sustronck, wordt op 6 en 18 november ‘Oscar’
opgevoerd, vaudeville van Claude Magnier. Op 27 januari staat Lieven Steenhoudt
in voor ‘Slaap lekker, Lieveling’ van J. Vaszary en op 26 februari en 10 maart komt
Raf Lesage aan de beurt met ‘In geweten niet belast’ van Frans Cools.
Al deze vertoningen gaan door in de Kortrijkse Stadsschouwburg.

Krefeld
Drielandenconcert
Eens in het jaar slaan de Gew. Omroep Limburg van de B.R.T., de Regionale Omroep
Zuid (Maastricht) en de afdeling Volksmuziek van de Westdeutsche Rundfunk
Keulen, de handen in elkaar voor een ‘Drielandenconcert’, dat afwisselend in één
van de deelnemende landen wordt georganiseerd. Het 14de gemeenschapsconcert
werd gehouden - Duitsland was aan de beurt - te Krefeld.
Medewerkenden waren de ‘Klinkklarissen’, een meisjeskoor van het Clara-college
te Heerlen o.l.v. Jef Somers, verder het Jeugdkamerkoor uit Mülheim o.l.v. Helmut
Heuken en de ‘Karekieten’ uit het Limburgse Dilsen o.l.v. Kamiel Vermeulen.
De B.R.T. Limburg zal het programma deze herfst op antenne brengen.

Oedelem
Nieuw heemmuseum
Op 11 september werd te Oedelem, ten huize van Hector Streuve, een landelijk
museum geopend door de onlangs gestichte heemkundige kring ‘Bos- en Beverveld’.
Dit museum, gelegen aan de Hoogstraat, bezit een rijke verzameling van vondsten
uit de streek.
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Oostende
Nieuwe expositiecentra
Onlangs werd te Oostende een nieuwe kunstgalerij geopend, nl. ‘Atelier’, aan de
Van Iseghemlaan, 88. Er zijn verder plannen om een oude, schilderachtige boerderij,
aan de Elisabethlaan, om te toveren in een tentoonstellingsruimte; de omliggende
vlakte zou ruime gelegenheid bieden tot het inrichten van openluchtexposities van
beeldhouwwerken.

Otegem
Tentoonstelling van Jongeren
Onlangs werd te Otegem een merkwaardige expo ingericht, die de moeite van een
bezoek ruimschoots loonde. Vooral het werk van fotograaf Jan Demets viel op, alsook
het werk van de grafieker Norbert Laperre. Vermelden wij verder nog de deelname
van Mark De Weer, J. en P. Vandesteene, R. De Craene, Agnes Declercq en M.
Vanelstraete.

Vorselaar
Tentoonstelling Kempense kunstschilders
N.a.v. het 25-jarig bestaan van het Davidsfonds-Vorselaar, werd in het Kard. Van
Roey-lnstituut aldaar een expositie geopend, waaraan vijf Kempense kunstschilders
deelnamen, nl. Remy de Pillecijn, Paul Smolders, Dries Van den Broeck, Frans Van
Giel en Renaat Veris. Deze artisten werden op een originele en pittige wijze aan het
talrijke publiek voorgesteld door de bekende letterkundige Emiel Van Hemeldonck.

Woumen
Volkshogeschool De Blankaart
Op 28 en 29 oktober a.s. wordt in de Volkshogeschool De Blankaart te Woumen een
weekend over architectuur ingericht. Als raadgevers fungeren architect prof. P. Felix
en K.N. Elno.
Dr. I. Vanden Berghe, Pieter Pourbusstraat, 3, Brugge, tel. 050/382.23, bericht ons,
dat hij talrijke nummers van ‘West-Vlaanderen’ te koop biedt. Het betreft exemplaren
uit de eerste acht jaargangen van ons tijdschrift. Belangstellenden worden verzocht
rechtstreeks met de aanbieder te onderhandelen.
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vrije tribune
Sprekende getuigen
Wanneer men de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar in dit land vanuit een
historisch perspektief beschouwt, dan moet onmiddellijk opvallen van welk een
uitzonderlijk en determinerend belang de oorlogsjaren 1914-1918 wel waren.
De gebeurtenissen in het Belgische kamp, en ook deze in het bezette gebied van
dit land, zouden een zeer gevoelige invloed uitoefenen op de sociale, politieke, en
culturele ontvoogdingsstrijd van dit volk. Dit kan niet genoeg worden onderstreept!
Deze nieuwe generatie heeft behoefte - en die behoefte zal in de toekomst zeker nog
sterk aangroeien - aan nauwkeurige informatie in verband met dit determinerend
gebeuren. En toch bestaan er over die historische periode maar weinig echt
wetenschappelijke werken.
Dag aan dag verminderen bovendien de kansen om tot een zo grondige en volledig
mogelijke studie van de gebeurtenissen te komen. Enerzijds sterven meer en meer
getuigen en anderzijds verdwijnen met hun dood ook talloze documenten zoals foto's,
tekeningen, pamfletten, frontbladen en misschien ook brieven en wellicht andere
persoonlijke documenten die voor de geschiedschrijving van belang kunnen zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat uit respect voor de mannen van 14-18 en omwille van
het kapitale hoofdstuk, dat deze periode in onze geschiedenis uitmaakt, dit land het
verdwijnen van dergelijke gegevens niet zou mogen dulden! Het zou integendeel als
een erezaak moeten beschouwd worden er zoveel mogelijk van te bewaren. Trouwens,
de toekomstige generaties zullen ons heel zeker onze slordigheid en nonchalance
verwijten.
Gelukkig zijn er reeds een paar belangrijke initiatieven in die zin ondernomen.
Sinds geruime tijd verzamelt het cultuurarchief van de provincie West-Vlaanderen
allerlei documenten, die verband houden met het cultureel leven aan het front en ook
aangaande het verwoeste kunstpatrimonium in het frontgebied. Als resultaat daarvan
kwam de belangrijke door dr. L. Devliegher en drs. L. Schepens ingerichte
tentoonstelling Stille Getuigen, waarvoor beide vorsers ook een catalogus met
voortreffelijke inleiding opstelden1.
Van de andere kant begon o.a., onder het impuls van voorzitter E.H.A. Viaene en
secretaris prof. dr. E.I. Strubbe, het Brugs Genootschap voor Geschiedenis, gesticht
onder de benaming Société d'Emulation met de publicatie van een reeks
oorlogsdagboeken2. Verder vermelden wij nog het IJzertorenmuseum en het archief
voor Vlaams cultuurleven te Antwerpen, dat wellicht ook wel talrijke documenten
zal hebben gered.
Dit is het voornaamste van wat er tot nu toe gedaan wordt, maar dit alles is niet
voldoende. Ziehier hoe er m.i. zou kunnen te werk worden gegaan.
Enerzijds moeten documenten (in de meest ruime betekenis) worden verzameld
en anderzijds moeten getuigenissen worden vastgelegd. Wat de documenten betreft,
vallen er twee soorten te onderscheiden: officiële of ambtelijke stukken (administratie,
rapporten enz.) en private bescheiden (brieven, foto's enz.).
Om de ambtelijke bescheiden zouden we ons het minst moeten bekommeren.
Normaal liggen die veilig weggeborgen in de onderscheidene ministeries, in het
oorlogsmuseum aan het Jubelpark te Brussel en het Algemeen Rijksarchief. Het is
echter tenzeerste de vraag of er niet veel vernietigd werd of in de toekomst nog zal
vernietigd worden. Maar laten we die vraag voorlopig alléén maar gesteld!
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Wat ons hier voorlopig méér interesseert zijn allerhande documenten die, hoewel
niet bepaald van officiële aard, dan toch van extreem belang kunnen zijn bij het
schrijven van geschiedenis. We denken hier vooral aan bescheiden in privaat bezit.
Dit kunnen zowel soldatenbrieven, tekeningen, foto's, reeksen frontblaadjes en
dergelijke meer zijn. Veelal gaan de oude paperassen bij het afsterven van de
oudstrijders verloren. Een organisme zou zich met het opsporen van die getuigenissen
moeten gelasten. Speciaal daartoe aangewezen lijkt me het cultureel archief van de
provincie West-Vlaanderen. Deze provincie was meer dan welke andere ook innig
met het oorlogsgebeuren betrokken. Bovendien bestaat er reeds een basis voor een
uitgebreide verzameling. Men zou zich echter tot doel moeten stellen systematisch
alle documenten op te sporen en dus ook andere dan deze, die alléén maar van belang
zijn voor het cultureel leven aan het front. Het is meteen duidelijk dat een geheel
programma zou kunnen worden uitgewerkt.
Tot hier wat betreft de documenten. Veel dringender moet het verzamelen en
vastleggen van getuigenissen van overlevenden gebeuren. Binnen afzienbare tijd
zullen er geen personen meer in leven zijn, die de grote oorlog hebben meegemaakt.
Met hen zal een schat aan gegevens en inlichtingen verdwijnen. De hedendaagse
geschiedschrijving zou echter die gegevens best kunnen gebruiken. Immers, meer
en meer gebruikt de geschiedschrijving de methodes van de andere menselijke
wetenschappen. Zo b.v. werd aan de sociologie het systeem van de vragenlijsten
(enquêtes) ontleend. Men tracht antwoorden te krijgen op precieze vragen. Dergelijke
methode is o.a. onmisbaar voor de kennis van de publieke opinie. Het spreekt voor
zichzelf dat een
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dergelijke methode alléén maar met succes op levende personen kan worden
toegepast3. Naar alle nog levende oudstrijders zouden vragenlijsten moeten worden
gestuurd, die zouden kunnen peilen naar het gebeuren aan het front en de daaruit
voortvloeiende gebeurtenissen.
Het opstellen van dergelijke vragenlijsten zou met de grootste zorg moeten
geschieden. Vooral zouden problemen zoals die van publieke opinie en
mentaliteitsverschuivingen tijdens, maar ook vóór en na het oorlogsgebeuren, moeten
worden aangeboord.
Iedereen kan begrijpen dat, indien men nog tot enige resultaten zou wensen te
komen, men onmiddellijk met het organiseren van de enquêtes zou moeten starten.
Een of andere overheidsinstelling zou zich de zaak ter harte moeten nemen en een
team aanstellen, dat met de uitvoering zou worden belast. Ondertussen kan erg
verdienstelijk werk door plaatselijke historici worden verricht. Zij kunnen de
oudstrijders uit hun streek interviewen en de antwoorden in lokale tijdschriften
publiceren. Maar om deze enquête in goede banen te leiden zou best een
type-vragenlijst worden opgesteld.
Dit alles zou moeten uitmonden in een minder romantisch maar glashelder
wetenschappelijk inzicht in die geweldige periode van onze geschiedenis.
Drs. Yvan van den Berghe
Aspirant N.F.W.O.
Ten behoeve van talrijke geïnteresseerden, herhalen wij hier nogmaals, dat de clichés,
afgedrukt in onze nummers, aan uiterst gunstige prijzen kunnen overgekocht worden
- uitgezonderd dan geclicheerde foto's van onze leden. Prijs: 0,75 fr. per cm2, met
een minimum van 100 fr. per cliché. Voor grote overkopen - d.w.z. meer dan 10
clichés ineens - wordt een nog gunstigere forfaitaire prijs opgemaakt.
Voor alle inlichtingen: Redactiesecretariaat, Pontonstraat, 12, Oostende.

vakliteratuur
Nederl. Volkskundige Bibliografie. Schematische Registers op Tijdschr.,
Reekswerken en gelegenheidsuitgaven, o.l.v. Prof. Dr. K.C. Peeters.
Vol. I: Inleiding door Prof. Dr. K.C. Peeters Deel I, Volkskunde 1888-1938 door
I. Peeters-Verbruggen, Centrum voor Studie en Documentatie, Antwerpen, 1964;
391 blz. Vol. II: Deel II, Volkskunde 1939-1960 door I. Peeters-Verbruggen, ibidem,
1965; 249 blz.
Prof. Dr. K.C. Peeters van de Leuvense Universiteit heeft eindelijk aan een groot en
sedert vele jaren gekoesterd opzet vorm kunnen geven, dank zij de financiële steun
van meerdere instellingen, voornamelijk de V.Z.W. Centrum voor Studie en
Documentatie te Antwerpen. Het opzet was de uitgave van een volledige en
wetenschappelijk verantwoorde bibliografie van de Vlaamse folklore, onontbeerlijk
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instrument voor de wetenschappelijke volkskunde. Dit betekent dat onder zijn leiding
ongeveer tweehonderd tijdschriften zullen geëxcerpteerd en gerepertorieerd worden,
naast tal van reeksen en gelegenheidsuitgaven.
Dit groots werk gebeurt op algemeen Nederlandse basis, vermits zowel de Belg.
als de Nederlandse commissie voor Volkskunde erin betrokken werden. Meerdere
repertoria zullen gebundeld worden en afzonderlijk uitgegeven. Men voorziet nu
reeds niet minder dan twaalf delen.
Twee ervan zijn thans verschenen, beide gewijd aan het tijdschrift ‘Volkskunde’.
Zij werden opgesteld door Ingrid Peeters-Verbruggen voor haar eindexamen in de
bibliotheekschool te Antwerpen. Zoals men weet werd ‘Volkskunde’ gesticht door
Pol de Mont, later successievelijk opgevolgd als redactiesecretaris door Alfons de
Cock, Victor de Meyere en tenslotte Prof. Peeters zelf. Met deze laatste werd het
blad werkelijk het leidinggevend volkskundig tijdschrift voor Noord en Zuid, dat
bogen mag op de wetenschappelijke medewerking van Vlaamse en Nederlandse
universiteiten.
De registers bevatten een geschiedenis van het betrokken tijdschrift, een opgave
der afzonderlijke bijdragen, gerangschikt naar het onderwerp, een repertorium der
recensies en tenslotte indices (medewerkers, auteurs en trefwoorden).
Het ter perse liggend derde deel zal de registers brengen voor ‘Rond den Heerd’
(1865-1902); het is een licenciaatsverhandeling van 1964 van D. Callewaert. Daarna
volgt ‘Biekorf’.
Jaarverslag 1964 Dienst voor Culturele Aangelegenheden,
overdruk uit het ‘Verslag over de Toestand van het Bestuur in West-Vlaanderen’,
gegeven door de Bestendige Deputatie, zitting 1965, 15 × 22 cm., 272 pag.
Dit verslag, het tiende in de reeks, behelst twee delen, nl. de beschrijving van de
culturele activiteiten, die in de loop van 1964, op initiatief van de Bestendige
Deputatie, hebben plaatsgehad - en de gebruikelijke, bijgewerkte adressenlijsten,
i.v.m. het verenigingsleven en instellingen voor de volksopleiding in de gouw.
Bij het doorbladeren van dit verslag, valt eens te meer de enorme activiteit op van
de Westvlaamse Culturele Dienst. Wij denken b.v. aan de realisatie van de
merkwaardige tentoonstelling ‘Stille Getuigen’, aan de inrichting van zoveel
prijsvragen, op alle gebieden van de kunst, aan het beheer van het eigen patrimonium,
waaronder het Provinciaal Museum Constant Permeke te Jabbeke, en aan de
menigvuldige culturele uitwisselingen met Nederland en Westfalen-Lippe.
Onlangs maakte terloops iemand de bedenking: hoe is dat alles mogelijk met een
zó beperkt personeelskader? Er is een antwoord op die vraag: waar men werkt met
bezielde, bekwame en toegewijde mensen, kan men bergen verzetten.
C. Vanden Berghe: De hedendaagse Chinese letterkunde, uitg. Desclée De Brouwer,
Brugge-Utrecht, 2 delen, resp. 172 en 146 pag., 1966, 160 fr. ingenaaid, 220 fr.
gebonden.
In de gunstig bekende reeks ‘Panorama’ van Desclée De Brouwer, waarin reeds de
Afrikaanse, de Franse en de Russische literaturen werden behandeld, verscheen thans
een studie over de hedendaagse Chinese letterkunde. Deel I draagt als ondertitel
‘Achtergrond, evolutie en perspectief’ en behandelt zeer bondig, doch tevens
overzichtelijk, een deel van de boeiende Chinese cultuurgeschiedenis. Pas vanaf
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1917 geeft de auteur een bredere schildering van het literair gebeuren - zijn opgave
betrof inderdaad de hedendaagse Chinese letterkunde - en in een viertal hoofdstukken
slaagt hij erin de belangrijkste stromingen, revoluties en evoluties merkbaar te maken.
Deel II is dan meer gewijd aan de auteurs en hun werk en kan gerust afzonderlijk
van deel I gelezen worden. Vooral het gedeelte ‘Bloemlezing’ loont de moeite: men
vindt er prachtige gedichten als ‘Begraaf mij’ (Chu Hsiang) en ‘Zachte stem’ (Fang
Wei-Teh), maar ook verzen in de bekende ‘rode’ stijl: ‘Ode aan de Rode Zon’
(bekroond door de Peking Review), ‘Voor een jonge vrouwelijke metser’ (waarom
niet ‘metselaar’?) en ‘Ik zou een kleine vijs willen zijn...’ Alleszins een uiterst
interessante, soms ontroerende, dan weer al té naiëve ‘uitstap’ in de enorme Chinese
poëtische tuin. Daar wij het Chinees niet machtig zijn, is het ons onmogelijk de
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waarde van de vertalingen te bepalen; het Nederlands is evenwel niet vlekkeloos
(cfr. hierboven: metser, vijs,...)
Dit doet evenwel niets af van de verdiensten van de auteur. Hij weze van harte
gelukgewenst en wij waarderen het ten zeerste, dat hij een voor ons onbekende
letterkunde een stap dichter bij ons heeft gebracht. Wij kunnen slechts raden welke
enorme som van studie en wilskracht dit voor hem heeft betekend.

Tijdschriften
Art d'église. Red. Dom Debuyst, St.-Andriesabdij, abonnement 250 fr., giro 5543.80.
1966, 2 (nr. 135): In dit nummer bespreekt Dom Debuyst een aantal postconciliaire
kerkgebouwen uit het buitenland: de Allerheiligenkerk van Zürich (arch. Karl Higi),
de H. Judaskerk te Marina-Californië (arch. Prof. Patr. Quinn), de Universitaire kapel
van de Mozartgasse te Wenen (arch. Ott. Uhl) en de twee Universitaire kapellen van
St.-Thomas te Houston-Texas (arch. Heim, Rigamonti en Andrews). Hij presenteert
tenslotte de serigrafieën van Sister M. Corina Kent (Immaculate Heart College, Los
Angeles).
3 (nr. 136): In Memoriam Dom Gaspar Lefebvre wordt de kruisweg van Toni
Schneider-Manzell voorgesteld (St.-Judaskerk, Augsburg). Prof. Jos. Fink maakt
beschouwingen naar aanleiding van het VII Congres van Christel. Archeologie (Trier,
sept. 1965) gewijd aan de IVde eeuw. Dom Debuyst brengt vervolgens een derde
reeks postconciliaire kerken: St.-Car. Borromeus te München-Furstenried (arch. H.
Groethuysen), O.-L.-Vr. v. Nazaret te Vitry-sur-Seine (arch. A. Le Donné),
St.-Mathias te München-Furstenried (arch. Alex. von Branca) en de HH. Evangelisten
van Wenen-Baumgartner Spitz (arch. J. Gsteu). Tenslotte een reeks werken van
Roger Bonduel (St. Andries), Ant. de Vinck (Brussel), Raoul Ulbac (Parijs), Corine
Toussein (Brugge) en Michel Martens (St.-Andries), werken in dienst van het
kerkgebouw.
Bulletin. Mus. roy. des B.-A. de Belg. - Kon. Mus. v. Sch. K. van België, Abonn.
200 fr., giro 49.552, Patrimonium van de Kon. Musea v. Sch. K. te Brussel.
Hoofdredacteur: H. Pauwels, Museumstr. 9, Brussel.
XIV, 1965: Burggr. ter Linden, De lessen uit de tentoonstelling De eeuw van
Bruegel - S. Speth, Drie panelen van J. Provost - S. Sulzberger, Metsys' Geldschieter
en zijn Vrouw - A. Misiag, Een ongekende Gossart te Krakau - Ed. de Callatay,
Cornelis Massys - N. Dacos, de Arenberg-codex en de Lombardportretten (eerder
aan Floris toe te schrijven) - J. De Coo, Twaalf spreuken op borden van P. Bruegel
de Oude - J. Van Lennep, P. Bruegel de O. en de Alchimie - G. Marlier, Peeter Balten
kopiïst of creatief kunstenaar - S. Bergmans, De monogrammist van Brunswijk - P.
Philippot, De portretkunst te Antwerpen in de 2de helft van de 16e E. - † L. Van
Puyvelde, Het portret van de familie van Berchem - P. Pieper, Het begin van het
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stilleven - K. Goossens, Een tekening van L.v. Valckenborgh - M.-L. Hairs, Stilleven
van J. Hoefnagel.
Al deze artikels zijn studies in betrekking tot werken, tentoongesteld in de grote
tentoonstelling ‘De eeuw van Bruegel’, gehouden te Brussel in 1964, die gelegenheid
bood voor interessante vergelijkingen. Op drie na zijn de oorspronkelijke teksten
franstalig, met résumé in het Nederlands. Schitterend geïllustreerd in zwart-wit. De
bundel 1965, die 252 blz. telt, eindigt met een reeks In Memoriams (o.a. L. van
Puyvelde en P. Coremans) en een lijst der aanwinsten van de Musea van Brussel
(voornamel. Tytgat en Paul Maas).

vakliteratuur
XV, 1966 / 1-2: Deze eerste aflevering is vooral gewijd aan Ensor en Van
Rijsselberghe, in verband met de correspondentie met Oct. Maus, geschonken door
A. Vander Linden aan het ‘Archief v. hed. kunst in België’: F.C. Legrand, Oct. Maus
secretaris van de XX en dir. van de ‘Libre esthétique’ - Id., De brieven van James
Ensor aan Oct. Maus (38 van 1885 tot 1908) - M.-J. Chartrain-Hebbelinck, De brieven
van Van Rysselberghe aan O. Maus (49 van 1884 tot 1914). - Index der in de brieven
geciteerde namen.
Wederom een mooi geïllustreerd dubbelnummer, maar bijna volledig franstalig
omdat de correspondentie zelf in het Frans geschiedde zij het ook in een soms nogal
gebrekkig Frans vanwege beide schilders. Zeer leerzaam voor wat betreft de
onderlinge verhoudingen tussen de schilders van die generatie en hun bekendheid
met wat in Frankrijk plaatsgrijpt. 140 blz., 60 fr.
Feiten en meningen, jaargang 1, 1965, nrs. 3-4, maandelijks, abonnement: 200 fr.,
p.c.r. nr. 1419.29 van de Kultuurraad voor Vlaanderen.
Wij willen hier nogmaals het belang onderstrepen van een dergelijke uitgave.
Letterlijk alles, wat om en rond de Vlaamse kwestie gebeurde in de maanden maart
en april 1965, wordt in dit nummer vastgelegd: Vlaams en Waals bewegingsleven,
Nederlandse integratie, politieke partijen en sociale organisaties, binnenlandse zaken,
openbare diensten, rijksadministratie, buitenlandse zaken en buitenlandse handel,
economische zaken, openbare werken, financiën en verkeerswezen, landsverdediging,
justitie en nationale opvoeding en cultuur. Een boeiende synthese van alles, wat
iemand, die begaan is met de opgang van ons Volk, volstrekt moét weten. Wij kunnen
dit tijdschrift echt niet genoeg aanbevelen.

Eindnoten:
1 Catalogus van de tentoonstelling S t i l l e G e t u i g e n 1 9 1 4 - 1 9 1 8 . Kunst en geestesleven
in de frontstreek, Brugge - Provincie West-Vlaanderen - 1964.
2 Zie inleiding van E.I. Strubbe. Een halve eeuw uitgaven van Westvlaamse oorlogsdagboeken
uit de eerste wereldoorlog. Studia Historica Gandensia, nr. 28, Gent 1964.
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3 Men denke aan de verheugende resultaten die de Franse historicus Ozouf wist te bekomen door
middel van enquêtes bij de nog in leven zijnde Franse onderwijzers van vóór de eerste
wereldoorlog. Zie Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. Parijs 1966, pp. 324-345.

Vlaanderen. Jaargang 15

363

[nummer 90]
Herhaalde malen hebben muziekhistorici en muziekcritici betreurd dat de muziek,
hoe zeer ook gewaardeerd, toch zelden als een integrerend deel van de cultuur wordt
beschouwd naast letterkunde en plastische kunsten. Hebben we niet meer dan eens
zelfs academisch geschoolden hun totale onkunde op muziekgebied zonder enig
gevoel van schaamte of spijt horen bekennen, een houding die ze t.o.v. de letterkunde
bv. niet zouden durven aannemen? Hoe wil men dat het als een hiaat in de algemene
vorming zou worden aangezien, als in het onderwijs zelf het leerplan de muziek
steeds maar verder op een zijspoor duwt? Het hoeft ons dan niet te verwonderen dat
in studies en geschriften over de cultuurgeschiedenis, in tijdschriften die als spiegel
van geestes- en kunstleven willen doorgaan, het niet gebruikelijk is de muziek op
dezelfde voet te behandelen als literatuur en schilder- of bouwkunst. Het spreekt
vanzelf dat, wanneer in publicaties van die aard met dit vooroordeel gebroken wordt,
we van harte dit initiatief toejuichen. Dergelijke openheid begroeten we in
‘Vlaanderen’, waar musici steeds stem in het kapittel hadden en waar af en toe een
grote ruimte wordt afgestaan aan opstellen over muziekhistorische en
muziekesthetische aangelegenheden.
We zijn dan ook gelukkig het geleidewoord voor een nieuwe reeks van artikels
van die aard te mogen schrijven. Ditmaal werd niet van één centrale figuur uitgegaan,
zoals, vele jaren her, in het jubileumnummer ‘J. Ryelandt’, maar in de bonte
componistengalerij die hier wordt geopend, staan bekenden en onbekenden naast
elkaar; er zijn er uit het verre en dichte verleden; er zijn er uit het heden, een heden
dat echter door de dood plots tot verleden werd omgeschapen. Wat ten slotte op
redactioneel gebied uiterst bemoedigend aandoet, is het feit dat de vorsers en musici
die hun medewerking verleenden, overwegend tot de jonge generatie behoren, wat
hun tot eer strekt en de ouderen geruststelt.
In het glorietijdperk van de Nederlandse polyfonie wacht nog veel braakveld op
ontginning. Zo zijn voor Andreas Pevernage (1543-1591), die werkzaam was te
Kortrijk en te Antwerpen, de bio-bibliografische data genoegzaam bekend, maar
dienen persoonlijkheid en kunst nog nader belicht te worden. K. Cooremans,
wetenschappelijk bibliothecaris aan het Kon. Conservatorium te Gent, situeert
Pevernages muziek in de eindfase van de Nederlandse polyfonie.
In de musicologie hebben de 17e en 18e eeuw lange tijd aan de schaduwkant
gestaan; de interesse voor die tijd, die men al te zeer heeft onderschat, groeit met de
dag. De componist H. Roelstraete, directeur van de Muziekacademie te Izegem, richt
sinds geruime tijd als musicus en als vorser, zijn onderzoek op de dynastie van de
Brusselse componisten Krafft. Thans deelt hij zijn recente bevindingen mede over
een van de voornaamste vertegenwoordigers, Frans Krafft (1727-1795). Het is
opmerkelijk hoe vlug en als het ware enigszins verveeld, we over de eerste helft van
de 19e eeuw heenglijden. Zou het niet billijker zijn ook aan de ‘musici minores’ uit
die tijd de nodige aandacht te wijden? Zo wordt door Jan en Klaas Maddens, resp.
leraar in de muziekgeschiedenis en archivaris, de vergeten figuur van de Kortrijkzaan
Pieter van der Ghinste (1784-1860) auteur van zangspelen, vaderlandse
gelegenheidscomposities e.d.m., op grond van nieuwe en precieze bio-bibliografische
gegevens, in zijn tijd ingeschakeld.
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Enkele jaren na de dood van van der Ghinste ging van de Harelbekenaar Peter
Benoit de wekroep op die minstens over twee generaties bleef nagalmen, ook bij
musici als P. Gilson, die hun muziek op een bredere en meer eigentijdse techniek
vestigden. Het artikel van Jan Maddens over de componist van ‘De Zee’, laat toe
een synthetische blik te werpen op Gilsons persoonlijkheid en kunst.
Zo brengt P. Gilson (1865-1942), die de leermeester was van een groot aantal
componisten geboren ca. 1900, ons in het heden, een heden dat zich verblijdt in een
talentvolle jongere generatie, maar tevens rouwt om het heengaan van menige zeer
verdienstelijke figuur. In de jongste tien jaar heeft de muziek in Vlaanderen inderdaad
grote verliezen ondergaan. Daarom heeft de redactie van ‘Vlaanderen’ hier een
ere-galerij willen openstellen, waar hulde wordt gebracht aan de nagedachtenis van
deze toondichters. Ze behoren tot verscheidene generaties en hun werk is zo
uiteenlopend dat het de bontste esthetische schakeringen weerspiegelt: van de
Benoit-traditie tot de expressionistische atonaliteit. Het spreekt vanzelf dat in deze
dodenhulde de nadruk niet zal vallen op de stijlkritiek, maar veeleer op de mens in
de kunstenaar. ‘Vlaanderen’ wou ook in dit nummer zijn faam als uitstekend
geïllustreerd periodiek hoog houden: de bij de artikels gevoegde iconografische
documenten zijn op alle gebied waardevol.
Vlaanderen heeft geen algemeen muziektijdschrift. We zijn er beschaamd over,
maar het stemt des te dankbaarder dat af en toe een tijdschrift van algemeen culturele
aard als ‘Vlaanderen’, de leemte helpt te vullen door het publiceren van bijdragen,
waaruit musicologen bouwsteentjes kunnen samenrapen en een ruime lezerskring
wetenswaardige documentatie kan opdoen. Moge het voorbeeld van ‘Vlaanderen’
ook elders navolging vinden!
Dr. Marcel Boereboom
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Andries Pevernage
gekend? miskend?
De vijftiende en de zestiende eeuw gelden als bloeitijd van de Nederlandse muziek.
Bijna 200 jaar lang is de Nederlandse stijl tegelijkertijd de Europese. Nochtans
begint in de tweede helft van de zestiende eeuw de hegemonie van de Nederlanders
te tanen. Onze componisten voeren nog steeds het hoogste gezag, maar moeten het
voortaan delen met Italiaanse meesters.
Bij de Nederlanders zelf treedt een zekere classificatie naar voren. De eerste
categorie omvat de topfiguren Lassus en De Monte. Ze leiden de meest
vooraanstaande Europese hofkapellen. Hun stijl is universeel en richtinggevend. De
tweede categorie behelst een schare van kleinere, maar niettemin belangrijke,
componisten. Ook zij werken buiten onze grenzen. Hun werk schittert doorgaans
alleen in een bepaald genre. Hun stijl weerspiegelt de invloed van de allergrootsten.
Dat ze naar hei buitenland geroepen worden, is niet zozeer aan hun meesterschap
te danken, maar veeleer, zoals Prof. Van den Borren opmerkt, ‘aan de wet van de
verworven snelheid en aan de duurzame roep van een traditie, die de praktijk
nagenoeg twee eeuwen beheerst had’. Namen als Vaet, de Vento, Regnart, de Kerle
en de Wert mogen hier volstaan. De derde categorie tenslotte bestaat uit meesters,
die niet uitwijken, maar als kapelmeester aan onze kathedralen fungeren. Ze zijn
niet zo talrijk en vooral heel wat minder gekend. Zij die ‘thuis blijven’ zijn o.m.
Pevernage, Waelrant, C. Verdonck, J. en G. van Turnhout.
Een eeuw muziekwetenschap heeft ons een vrij duidelijk beeld opgehangen van
de betekenis en waarde van onze musici uit deze tijd. Hierin is echter de derde
categorie nauwelijks of niet verwerkt. Verdient ze inderdaad niet opgenomen te
worden of is haar afwezigheid enkel het gevolg van gebrek aan kennis? Het is een
feit, dat de musicologie onze plaatselijke meesters niet verwend heeft. Een
diepgaander onderzoek van onze muziekcultuur alhier zal wellicht het geschetste
totaalbeeld niet gevoelig wijzigen. Maar we mogen ons niet a priori afsluiten voor
nieuwe gezichtspunten. Het is in deze optiek dat we de aandacht willen vestigen op
een man, die in onze provincies een niet onbelangrijke rol speelde.

Leven
J.A. Stellfeld was de eerste, en vooralsnog de enige, om een studie aan Pevernage
te wijden. Ze verscheen in 1943, precies 400 jaar na de geboorte van de meester.
Het leven van de componist houdt geen opzienbarende feiten in. Het verliep binnen
de grenzen van ons gebied, binnen de muren van drie steden die in onze
muziekgeschiedenis een bijzondere klank hebben: Kortrijk, Brugge en Antwerpen.
Andries Pevernage werd geboren te Harelbeke in 1543. Het is zo veel als zeker,
dat hij zijn muzikale opleiding genoot in het koor van de O.-L.-Vrouwekerk te
Kortrijk. Op 21 januari 1563 werd hij aangesteld als kapelmeester van Sint-Salvator
te Brugge. Hieruit mogen we opmaken dat de 20-jarige toen reeds enig aanzien had.
Brugge bleek slechts een aanloop te zijn. Wanneer acht maanden later een zelfde
functie vrijkwam aan de O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk, aarzelde Pevernage niet om
naar zijn geboortestreek terug te keren. Was Kortrijk muzikaal belangrijker? Of werd
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de jonge componist gedreven door heimwee naar familie en vrienden? Te Kortrijk
bracht hij het grootste deel van zijn loopbaan door. Hij huwde er met Maria Maecht
in 1574. Hij was er getuige van de godsdiensttroebelen, die in 1566 de beeldenstorm
en in 1578 de verwoesting van de O.-L.-Vrouwekerk tot gevolg hadden. Op dat
ogenblik had Pevernage nog twee koralen in zijn koor! Het kapittel stemde ermee
in, dat de kapelmeester elders werk ging zoeken. Met vrouw en kinderen toog
Pevernage naar Antwerpen. Tot 1584 is men zijn spoor bijster. Keerde hij terug naar
Kortrijk of bleef hij te Antwerpen? In 1582 overleed Séverin Cornet, kapelmeester
van de Antwerpse kathedraal. Pevernage zal van dan af wel een waakzaam oog op
diens opvolging gericht hebben. Maar ook te Antwerpen groeide de onrust. De
componist toefde in de stad, toen ze in 1584 door de Spaanse troepen belegerd werd.
Hij kon nog tijdig de wijk nemen naar... Kortrijk! Hij werd er onmiddellijk in zijn
ambt hersteld. Van zodra echter Antwerpen ontzet was, keerde hij terug naar de
handelsmetropool. Op 29 oktober 1585 legde hij de eed af als kapelmeester van de
kathedraal. Hiermee begon de laatste etappe van zijn carrière. Hij overleed in 1591.
Het iijdt geen twijfel dat Antwerpen in deze tijd het belangrijkste muziekcentrum
der Nederlanden was. Als kapelmeester had Pevernage illustere voorgangers, zoals
Barbireau en Obrecht. Te Antwerpen verbleven ook Tielman Susato en Hubertus
Waelrant, beiden componist en uitgever. Tal van andere kleinere meesters, ons door
de uitgaven van Susato en Phalesius bekend, moeten in het Antwerpse gewerkt
hebben.

Contacten
Pevernage nam actief deel aan het geestesleven van zijn tijd. Onder zijn talrijke
vrienden telde hij Jonker Jan van der Noot, de dichter van de lofzang op Antwerpen,
‘Louange de la Ville d'Anvers’, waarmee de componist de vierde bundel van zijn
chansons inzet. In een sonnet, waarin de musici van zijn tijd geroemd worden, schrijft
van der Noot:
Trehou1, Walrands2, Verdonck3 en Pivernage mede
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Beeldmotet ‘Encomium musicae’, gegraveerd door Philip Gallaeus, naar een schilderij van Johannes
Stradanus.
De foto's, afgedrukt bij dit artikel, alsmede bij de bijdrage ‘Frans Krafft’ werden geleverd door Studio
Valcke, Lo.

Vercieren Belgica, u schoonste strydbaer landen. Medt de hemelsche kunst,
(vol eeren, vry van schanden) Musica: die den mensch’ verweckt tot
deughdt en vrede.
Johannes Gheesdalius, leermeester van de bibliograaf Franciscus Sweertius, behoorde
eveneens tot de intimi. Zijn ‘In Musicam Andreae Pevernagii’, een eresaluut aan
Pevernages kunst, is aan de chansons als epiloog bijgevoegd. De Antwerpse
stadssecretaris Johannes Bochius wijdde een Latijns huldedicht aan zijn ‘amico
magno’. Aartsdrukker Christoffel Plantijn en Pevernage onderhielden betrekkingen,
die ver boven het louter zakelijke lagen. Pevernage was niet alleen de muzikale
raadgever van de grote drukker, maar tevens vriend van den huize. De prachtuitgave,
die Plantijn van de chansons van de componist bezorgde, was tevens een
vriendschappelijk gebaar.

Werk
Ongetwijfeld genoot Andries Pevernage de erkenning, die een kunstenaar past. In
hoeverre kunnen wij nu nog deze waardering bijtreden? Daarop kan en mag alleen
het nagelaten werk een antwoord te geven. De kritiek heeft dit oeuvre niet overroepen.
Het werd echter zelden ernstig onder handen genomen... en nog minder tot klinken
gebracht. De lectuur alleen van de schaarse stukken, die in een praktische uitgave
bereikbaar zijn, is een te enge basis om een gefundeerd oordeel te vellen.
Pevernages werk omvat 6 missen, 83 motetten, 116 chansons en 11 madrigalen.
Over de ‘Missae’, elf jaar na zijn dood gepubliceerd, kunnen we ons geen volledig
beeld meer vormen, daar nog steeds de sopraanpartij zoek is. Onder de ‘Cantiones
sacrae’, door Bogaert in 1578 te Douai uitgegeven, bevinden zich, naast 38 motetten
in
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eigenlijke zin, 25 elogia of gelegenheidsmotetten. De gehuldigden zijn
hoogwaardigheidsbekleders uit de tijd: Margareta van Parma, Louis de Berlaimont,
aartsbisschop van Kamerijk, Philippe de Croy, hertog van Aarschot, Petrus Pintaflour,
bisschop van Doornik e.a. Of de componist met al deze vooraanstaanden in nauwer
contact stond, is hieruit niet af te leiden. Achter de opdrachten en huldigingen lag
doorgaans de hoop op een of andere tegemoetkoming verscholen! Vijf motetten, die
niet tot de Cantiones behoren en afzonderlijk te Antwerpen werden uitgegeven, zijn
zogenaamde beeldmotetten. Men treft ze uitsluitend bij Nederlandse componisten
aan en dan nog in een beperkt aantal. Het zijn etsen met zingende engelen of
allegorische figuren die een notenblad vasthouden, waarop uiterst nauwkeurig een
motet gegraveerd staat. Vier exemplaren zijn het werk van de graficus Johannes de
Saedeleer, die ze naar schilderijen van Maarten De Vos en Judocus Van Winge
samenstelde.
Alle overige motetten verschenen in verzamelwerken, waaronder enkele
buitenlandse. Een bewijs dat Pevernage ook buiten de grenzen bekend was!
De motetten, en voor zover ons bekend ook de missen, illustreren in de eerste
plaats de technische vaardigheid van de componist. Horizontaal uitgewerkte passages,
waarin elke stem een zelfstandig verloop heeft, wisselen er af met klare
akkoordgebondene, of, om het met technische termen uit te drukken: polyfonie naast
homofonie. Deze motetstijl was in de tweede helft der zestiende eeuw over gans
Europa verspreid. Pevernages voorkeur voor een sonore samenklank ligt eveneens
in de lijn van de algemene ontwikkeling. In enkele nummers zoekt de drang naar
klankenweelde een uitweg in de dubbelkorige stijl, die zoveel opgeld maakte in Italië.
Tot hiertoe kenden alleen de chansons enige bekendheid, dank zij de gedeeltelijke
heruitgave door Robert van Maldeghem in zijn ‘Trésor Musical’ (1865-1893). De
oorspronkelijke uitgave door Plantijn, in de jaren 1589-1591, groepeert in vier bundels
een totaal van 110 chansons. De overige zes zijn alweer in bloemlezingen te vinden.
Moeten we van Maldeghem enerzijds dankbaar zijn om zijn publikatie, dan moeten
we hem anderzijds verwijten, dat hij de oorspronkelijke teksten deerlijk heeft
verminkt. De niet altijd onschuldige verzen werden door hem tot smaakloze
moraliserende rijmelarij gereduceerd. Aldus werden gedichten van Pierre de Ronsard,
Clément Marot en Philippe Desportes onherkenbaar gemaakt. Dit alleen was reeds
van aard om over deze werken een ongunstige kritiek uit te brengen! De ontdekking
van de verminking wijzigde meteen de indruk, die men had over de tekstkeuze van
de toondichter! Zoals vele andere componisten, ontleende hij zijn teksten aan dichters,
die generaties lang het Franse chanson inspireerden.
Alle chansons van Pevernage zijn vijfstemmig. Zeggen we onmiddellijk, dat ze
niet de speelsheid en de radde tekstzegging van het echte chanson bezitten. Daarvoor
zijn ze te zwaar van bezetting en te polyfoon van lijn. Deze kritiek treft trouwens
bijna alle Nederlanders, die zich met het genre inlieten. De Monte ontsnapt er niet
aan en zelfs de beweeglijke Lassus is in zijn chansons zwaarder op de hand dan zijn
Franse collega's.
Afgezien van deze tekorten, die eerder aan de volksaard zijn toe te schrijven,
bieden de chansons van de Harelbekenaar toch heel wat muzikale substantie. Ze zijn
goed gebouwd, met zin voor kleurrijke harmonieën en beweeglijke ritmen. Hun
melodieën zijn fris, zonder sentimentaliteit of zonder dramatiek. Ze openen

Vlaanderen. Jaargang 15

vanzelfsprekend geen nieuwe perspectieven, maar kunnen zich op het gemiddelde
peil van de toenmalige produktie handhaven.
Naar ons oordeel behoren de 11 madrigalen op Italiaanse tekst tot het beste van
het werk. Waarschijnlijk dateren ze alle uit de Antwerpse periode. De havenstad
werd overspoeld door de Italiaanse muziek, meer dan door de Franse, die brijkbaar
moeilijk toegang vond. Phalesius en Waelrant publiceerden bundel na bundel met
madrigalen van bekende en minder bekende toondichters. Pevernage had dus ruim
de gelegenheid zich te documenteren. Zelf heeft hij trouwens in opdracht van
Phalesius een bloemlezing van Italiaanse madrigalen samengesteld. De enkele
nummers van zijn hand zijn verspreid in dergelijke verzamelwerken, waarvan de
meeste herhaaldelijk werden herdrukt.
De muzikale kwaliteiten, die de chansons kenmerken, treden ook hier aan het licht.
In zijn madrigalen echter komt Pevernage de specifieke eisen van het genre tegemoet.
De Italiaanse taal blijkt hem daarbij geen moeilijkheden op te leveren.
In het ganse werk van Pevernage is niet één compositie op Nederlandse tekst aan
te wijzen. Dit mag ons niet al te zeer verwonderen. De reden waarom onze
componisten slechts zelden naar Nederlandse teksten grepen ligt voor de hand: het
afzetgebied was te klein!
De steekproeven die we in het werk van Pevernage deden en waarvan we hier
enkele kenmerken summier hebben omlijnd, putten het onderwerp niet uit. Een
conclusie kan derhalve niet méér zijn dan een eerste indruk. Deze indruk helt naar
het positieve. In het werk van Pevernage, en wellicht ook in dat van zijn tijdgenoten
die zijn lot in de Nederlanden deelden, zit beslist ‘muziek’. Deze te ontsluieren en
tot uitvoering te brengen is de taak van onze musicologen en koren.
Kamlel Cooremans

Eindnoten:
1 Gregorius Trehou, kapelmeester van Sint-Salvator te Brugge.
2 Hubertus Waelrant
3 Cornelis Verdonck, leefde te Antwerpen.
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Frans Krafft
een Vlaams komponist uit de XVIIIe eeuw
De Vlaamse muziek vanaf 1600 tot 1800
De mening dat Vlaanderen, na 1600, in een muzikale duisternis belandde, behoort
tot het verleden. Publikaties haalden figuren uit de vergeethoek en lieten toe een
eerder intense muziekbeoefening te konstateren, die stimulerend werkte op de
scheppingsdrang van de komponisten. Vanzelfsprekend illustreerden hun scheppingen
het milieu waarin ze leefden. Aldus zal de religieuze muziek in kwantiteit alle andere
overtreffen. In de kerken greep, tot in de kleine centra, een muzikaal gebeuren plaats,
soms zelfs met grote luister. Op andere gebieden zullen we moeten tevreden zijn met
een kleine oogst; zo bij voorbeeld voor de opera en het oratorium. De instrumentale
werken zijn talrijker dan vermoed kan worden. Komposities voor één of slechts
enkele instrumenten konden immers doordringen tot de huiskamer, terwijl
kamerorkesten in ruimere salons of kerken evolueerden.
De herlevende belangstelling voor onze muzikale schatten uit barok en klassicisme
vertoont weliswaar een paar bevreemdende facetten.
De grootste aantrekkingskracht ligt ongetwijfeld bij de instrumentale muziek. Zo
gaat praktisch geen orgelconcert voorbij zonder de naam van een Vlaams musicus
vermeld te zien: Pieter Cornet, Abraham van den Kerkhoven, Mathias van den Gheyn,
e.a.... De klavecimbelmuziek van Loeillet, Raick en de Fiocco's, de kamermuziek
van Defesch en Decroes, genieten reeds waardering. Ook de simfonieën van Pieter
Van Maldere, onze grootmeester van de vroegklassieke muziek, kennen stilaan een
bredere verspreiding.
Gans anders vergaat het de vokale muziek. De intense koorbedrijvigheid doorheen
onze provinciën zou zonder grote moeite enorm kunnen bijdragen tot het eerherstel
van de waardevolle partituren uit ons muzikaal kunstpatrimonium van deze eeuw.
De afzijdigheid is hier echter bijna volledig. Dit deel van ons kunstbezit blijft stikken
in het stof van archief of biblioteek.
Meteen gaan de uitgeverijen dezelfde weg op: instrumentaal werk is reeds te
vinden, vokaal weinig.
Eigenaardig is het dat men de evolutie van de muziek in Vlaanderen gedurende
de barokperiode wel uitlijnde, terwijl dit nog bijna niet gebeurde met de klassieke
tijd. Is deze laatste dan misschien, voor onze regionen, de duisternis? De ontdekking
van enkele manuskripten - overblijfselen uit het werk van een zekere Frans Krafft kunnen wellicht helpen een deeltje uit de tweede helft van de achttiende eeuw op
muzikaal terrein te ontsluieren.
De opkomst van de piano, het nieuwe instrument van het klassicisme, wordt bij
ons vroegtijdig genaamtekend door Fr. Krafft. Op opera-gebied liet hij zich eveneens
niet onbetuigd, zodat het belangrijk genoeg lijkt om ook hier een klein panoramatisch
overzicht te nemen van de opera in de XVIIIe eeuw. Beide aspekten van de
Krafftfiguur zouden te zeer zonder verband staan, indien ze niet voorafgegaan werden
door een biografische schets.
Welke plaats kan de figuur van Frans Krafft toegeschreven worden? Is zijn werk,
behalve historisch, ook van muzikaal belang?
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Prof. Ch. Van den Borren - nochtans niet mild in de beoordeling van onze XVIIIe
eeuw - schrijft volgende mening in zijn Geschiedenis van de muziek in de
Nederlanden: ‘We schreven daareven den naam neer van Ph.E. Bach. Zijn grillig
fantasistische schrijfwijze vinden we terug, buitengewoon geslaagd trouwens, in de
twee Divertimenti (1750) van Krafft, een der twee François Krafft's die in België
leefden in de XVIIIe eeuw. Dit is nu eens degelijke muziek!’ Deze gezagdragende
uitspraak weze voldoende om de belangrijkheid van de toondichter op nog onbekend
terrein in het licht te stellen, en tevens de nevel, die zijn figuur omringt, toch even
pogen te doorboren.

Frans Jozef Krafft
Afkomst
De aanwezigheid van de familie Krafft te Brussel kan voor het eerst vastgesteld
worden in 1694. In het gezin van Johann Georg Krafft werd een zoon geboren en op
10 november gedoopt onder de naam Johannes Laurentius. Men kan zich afvragen
hoe een vreemdeling er toe kwam zich tijdens de troebele eindjaren van de XVIIe
eeuw in de Brabantse hoofdstad te vestigen. Of houdt zijn aanwezigheid misschien
verband met de aankomst van Maximiliaan van Beieren in onze provinciën? Jan
Laurens groeide op te Brussel en ging later de graveerkunst bestuderen in Duitsland,
Nederland en Frankrijk. Hij vestigde zich, na zijn artistieke omzwervingen, te Brussel,
alwaar hij op 15 januari 1719 in het huwelijk trad met Maria Joanna Obersin. Uit dit
huwelijk werd Franciscus Josephus geboren. Alle biografische nota's, in hun schaarse
gegevens over de latere komponist, plaatsen zijn geboorte op 27-7-1721. Nochtans,
volgens zijn overlijdensakte is 1727 zijn geboortejaar.
Jan Laurens graveerde intussen niet alleen kunstplaten, maar ook muziekwerken.
Aldus verzorgde hij o.a. in 1730 de uitgave ‘Pièces de clavecin’ van Joseph-Hector
Fiocco, kapelmeester te Antwerpen en Brussel, en in 1737 ‘Pièces de clavecin’ van
Karel-Jozef Van Helmont, orgelist en daarna zangmeester aan de St.-Goedelekerk,
wiens halfzuster Elisabeth gehuwd was met Johannes Thomas Krafft, zijn broer. Hij
graveerde eveneens een portret van Hendrik Jaak Decroes, vioolvirtuoos en later
kapelmeester van het hertogelijk hof; zodat we mogen besluiten dat alle belangrijke
Brusselse komponisten het huis van Jan
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Laurens binnenliepen. Vader Krafft bewoog zich niet alleen op het gebied van de
graveerkunst, hij was onder meer ook publicist. Zo verscheen in 1739 ‘Den schat
der Fabelen’, voorafgegaan door een inleiding, waarin hij de schoonheid van de
Nederlandse taal verdedigt, en in 1744 een driedelige geschiedenis van het Oostenrijks
vorstenhuis. Tenslotte beoefende hij eveneens de muzikale kompositie. Zo werd van
hem in 1727 een ‘Passie’ uitgevoerd, en hernomen in 1732. In 1750 gaf hij werk uit
van zijn zoon Frans: ‘Sei Divertimenti’ voor klavecimbel. Gedurende de volgende
jaren zal hij kunnen genieten van de opgang van zijn zoon. Hij werd begraven te
Brussel op 1 januari 1768.

Jeugdjaren
Het artistiek klimaat, dat het huis van Jan Laurens omringde, moet ontegensprekelijk
een gunstige invloed uitgeoefend hebben op Frans. De kontakten met de meest
eminente Brusselse musici van het ogenblik, de Fiocco's, Decroes en door huwelijk
verwante Van Helmont, kunnen de knaap in muzikale richting gestuwd hebben. Waar
deed hij zijn eerste muzikale kennis op? Veronderstelling werd gemaakt dat dit
gebeurde aan de Koralenschool van de Gentse katedraal. Het lijkt echter meer
waarschijnlijk, dat dit te Brussel zelf gebeurde. De broer van zijn tante was immers
zangmeester aan St.-Goedele, en Jan Jozef Fiocco, broer van reeds genoemde Hector,
was kapelmeester aan het hertogelijk hof, opgevolgd door Decroes. Wanneer Frans
later een vesperaal motet komponeerde op de psalmtekst ‘A solis ortu’, schijnt de
tematiek van een gelijknamig werk van J.J. Fiocco meer dan na te klinken.

boven: J.J. Fiocco onder: Frans Krafft

Daarmede is niets bewezen, dergelijke ontlening kan evengoed toeval als
aanwijzing zijn. Hoe dan ook, na zijn eerste leerperiode gaat hij verder studeren in
Italië. Bij wie? Eén mogelijkheid lijkt de voorkeur te moeten krijgen nl. Francesco
Durante. De beperking van dit artikel laat niet toe hier verder op in te gaan. Hij
affirmeerde zijn verblijf in Italië door duidelijk Italianiserende invloed bij het
aanwenden van het kerklatijn in recitatieven van latere komposities. Op vele
titelbladzijden schrijft hij zijn naam in het Italiaans. Tenslotte blijft nog zijn bekroning
in Italië van de vijfstemmige psalm ‘In convertendo Dominus’ met orkestbegeleiding.
Het lijkt niet onmogelijk dat hij eveneens Duitsland bereisde. Reeds zijn eerste werken
verraden de nieuwe stijl die te Mannheim beoefend werd. Of was het Decroes die,
na langdurig verblijf in Duitsland, hem de nieuwe stijl bijbracht?
Bij het verschijnen in 1750 van zijn zes divertimenti voor klavecimbel, leren we
hem kennen als een jong komponist die zijn beroep onder de knie heeft, en die
voldoende naar de toekomst blikt om de nieuwe muzikale stroming - die straks zal
doorbreken - met succes te volgen. Het is van deze muziek dat Prof. Van den Borren
schreef: ‘...buitengewoon geslaagd... degelijke muziek!’
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Problemen
In het gezin van Johannes Thomas Krafft en Elisabeth van Helmont wordt in 1733
een zoon geboren, en op 3 oktober gekerstend onder de naam Franciscus. Deze Frans
II zou later, als klavecimbalist, ook muzikale wegen bewandelen. Was hij eveneens
komponist? Velen menen van wel.
Sommigen schrijven de divertimenti 1750 reeds toe aan Frans II. Kan dat? Hij
was zestien jaar oud bij het verschijnen van de bundel. Aftrek gedaan van de
graveertijd, dan moet hij de zes divertimenti gekomponeerd hebben vóór zijn vijftiende
levensjaar. Voorwaar een wonderkind, dat op dergelijke ouderdom werken kan
schrijven, die mogen vergeleken worden aan deze van Philip Emmanuel Bach!
Omstreeks 1760 hield de muzikale produktie van beiden gelijktijdig op tot 1768.
Het terugvinden van de Leuvense manuskripten (1760-1767) vult deze hiaat alleen
voor Frans I. Vanaf 1769 belandt Frans I definitief te Gent. Zijn schaarse biografen
onderscheiden in hun korte nota's Frans I, de Gentenaar, van Frans II, de Brusselaar.
Doch de Gentse Frans blijft zichzelf ‘Bruxellensis’ noemen tot aan zijn dood! Nog
moeilijker: een van beiden heeft te maken gehad met Luik. Algemeen wordt
aangenomen dat dit dan eindelijk zeker Frans II zou zijn, maar nergens bekleedde
hij een funktie. Daarentegen vinden we in de Gentse manuskripten van Frans I:
‘composta da Francesco Krafft nella citta di Liegi’ (gekomponeerd in de stad Luik).
Wijst dit niet op kort verblijf te Luik bij een bevriend persoon?
Tenslotte, de oudste lexikons (o.a. Choron-Fayolle, Paris 1810) vermelden slechts
één komponerende Krafft... (Frans II stierf in 1806).
Waren er twee komponisten-neven met dezelfde naam Frans Krafft? Alle recente
ervaringen schijnen dit tegen te spreken...
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Brussel en Leuven 1750-1767.
Tussen 1750 en '60 schijnt Frans I geen vaste plaats te bekleden. Er mag verondersteld
worden dat hij in deze periode te Brussel klavecimbellessen gaf, en af en toe een
orgelist in vaste dienst verving.
Positiever is wel de uitgave van werken te Augsburg en Nurenberg in 1758: twaalf
menuetten, twee sonates en zes fluitduo's. Het lijkt aannemelijk dat hij in deze tijd
Duitsland bereisde in verband met deze publikaties, temeer dat geen enkele betrekking
hem dit belette.
Omstreeks 1760 verdwijnt Krafft te Brussel. De duisternis over de volgende acht
jaren was tot nog toe kompleet, en maakte het de biografen onmogelijk klaar te zien.
Wij smaakten het geluk de overblijvende werken van de periode 1760-'67 terug te
vinden. Zijn werkkring kwam meteen aan het licht:

Groot Begijnhof te Leuven: doxale met speeltafel van het orgel en de oude zangersbank.

In deze periode komponeerde hij een verbazingwekkend aantal missen, aria's,
psalmen, motetten e.a. tot opluistering van de eredienst, voor de kerk van het
begijnhof. Daarenboven schreef hij een reeks pianosonates, en werd te Brussel in
1763 zijn komische opera ‘Den Valschen Astrologant’ opgevoerd.
Toen ik voor de eerste maal - in 1952 - het doxale van de Leuvense begijnhofkerk
bezocht, hing boven de muzieklessenaar van het orgel een vergeeld papier, waarop
vaag nog een naam te lezen was: Fr. Krafft. Sindsdien werd dit dokument, gedeeltelijk
verwijderd door krabbende handen, gans onleesbaar.
Er kan aldus uitgemaakt worden dat Frans Krafft aan de kerk van het Leuvense
begijnhof verbonden was als zangmeester en orgelist. Hij beschikte over een gemengd
koor, samengesteld uit zusters-begijnen en een achttal heren, waaronder de bas-solist
Thijsbaert, die zijn naam vereeuwigd zag op de partituren van de zangmeester, terwijl
de vrouwelijke solisten te vinden waren onder de best zingende zusters. De naam
van de tenor-solist staat nergens aangeduid. Werd ook deze rol vervuld door de
zangmeester-orgelist?
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Op het einde van zijn Leuvense verblijf maakt Frans Krafft trouwplannen. Hij is
reeds veertig. Zijn vader overlijdt rond Nieuwjaar 1768, maar toch wordt het huwelijk
niet uitgesteld; op 9 januari huwt hij Joanna Catharina Willems.

Gent 1768-1795.
Sinds 1765 had de St.-Baafskatedraal geen zangmeester meer. Dit ambt mocht alleen
waargenomen worden door een priester, die niet alleen instond voor de muzikale
leiding in de kerkdiensten, maar tevens belast was met de opleiding van de koralen.
Vond men geen geschikt persoon? Wellicht niet, want het reglement werd versoepeld.
Aldus belandde Frans Krafft, als eerste gehuwde phonascus, te Gent. Met zijn vrouw
betrekt hij het ‘Choraelenhuys’ in het ‘kerkestraetjen’. Hun aanwezigheid is reeds
vast te stellen in juli 1768, wat niet uitsluit dat Frans reeds enkele maanden op proef
kon zijn. (Bij zijn voorgangers is veelal een uiterst ruime proeftijd voorzien). In april
'69 wordt hij definitief aangesteld. Dank zij het goed bewaarde St.-Baafsarchief, in
het Gentse rijksarchief, kan men de muzikale en opvoedingstaak van de zangmeester
samenstellen. De koralen - waaronder zes bij hem inwonen, terwijl een twaalftal
anderen uit stad zijn - worden onderwezen
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Groot Begijnhof te Leuven: links: de kerk rechts: het orgelfront.

in ‘lesen ende schryven’ (hierbij kreeg hij wel hulp) maar ook het Latijn wordt hun
bijgebracht, alsmede de muzikale leiding bestaande uit zingen, basso-continuoleer,
contrapunt en instrumentale techniek. Het koralenkoor moest herhalen in
samenwerking met het mannenkoor, dat in 1780 samengesteld was uit zeven leken,
zes kapelanen, twee kosters en de zangmeester. Daarnaast bestond een vaste
muziekkapel die optrad in de kerkdiensten, en die eveneens in 1780, bestond uit vier
violen, een altviool, twee basspeelders (cello, contrabas), een fagot, een serpent en
het orgel. Koor en orkest traden per jaar ongeveer tachtig dagen aan voor Mis en
Vespers. Het orkest werd overigens aangevuld door ‘vremde musikanten op de
solemnele feestdaeghen’. Hierbij behoren fluiten, hobo's, trompetten en hoornen, en
soms eens pauken, klarinetten en bazuinen, instrumenten die we ontmoeten in de
Krafftmuziek. Er kan gemakkelijk berekend worden dat op gewone zon- en feestdagen
een vijfenveertigtal muziekuitvoerenden de katedraaldiensten verzorgden, terwijl op
de grote feestdagen dit getal nog hoger opliep. Weinige kerken kenden een dergelijke
weelde.
Dit aktief milieu werkte stimulerend op de komponist, die met grote regelmaat
zijn scheppingsdrang botvierde in missen, psalmen, motetten enz.
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Gent links: het Kerkestraetjen (nu Hoofdkerkstraat) met het Choraelenhuys rechts: orgel van de
Sint-Baafskathedraal.

In het koralenhuis werden ondertussen twee meisjes geboren, Josephina Robertina
en Albertina, terwijl de zes inwonende koralen opgenomen werden in de huiselijke
sfeer van de Krafft's. Mevrouw kookte en waste, en de heer zangmeester lapte, in
zijn vrije uurtjes, zelf de schoenen van zijn jongens!
Af en toe zal een gewezen koraal een muzikale loopbaan kiezen, zoals een Pieter
Verheyen, of een Ambrosius Femy, die bekwaam was zijn twee zonen Frans en
Hendrik tot komponisten op te leiden. De jaren vliedden. Op 23 augustus 1794 diende
de zangmeester ontslag in. Hij was waarschijnlijk ziek. Het gezin verliet het
koralenhuis en nam zijn intrek op de Reep nr. 131. Op 29 december begon hij aan
zijn laatste kompositie. Zinnebeeldig koos hij de psalm ‘In exitu Israel de Egypto’
en voltooide deze op 9 januari. Vier dagen later stierf hij. Het overlijdensregister van
de St.-Baafskatedraal vermeldt:
‘15a januarii 1795. Sepultum est cadaver Francisci Krafft mariti Joannae Catharinae
Willems, hujus cathedralis ecclesiae phonasci, qui obierat decima tertia ejusdem
medio octavae vespertinae aetatis anno 67mo’. Zijn dochter Albertina volgt haar vader
na vier dagen in het graf. Zijn vrouw leefde nog 17 jaar, en stierf op 2 april 1812 in
de leeftijd van 79 jaar.

Vlaanderen. Jaargang 15

Tot op heden konden we reeds een kompositielijst aanleggen van bijna driehonderd
werken, samen enkele duizenden bladzijden, praktisch alle in manuskript. Zijn
Brusselse periode (1750-'60) wordt in hoofdzaak gekenmerkt door instrumentale
muziek. Te Leuven (1760-'67) komponeert hij naast de religieuze dienstmuziek een
opera en een bundel pianosonates. Als phonascus van de Gentse katedraal (1768-'94)
is zijn scheppend werk uitsluitend voor de eredienst bestemd. In gans zijn oeuvre is
een vlotheid en melodische bevalligheid waar te nemen, die in zijn instrumentale
muziek evolueert van rococo (1750) naar vroegklassiek (1767).
Zijn koormuziek beantwoordde volledig aan de eisen die de kerkmuziek stelde en
staat, wat de religiositeit betreft, boven wat de klassieke periode ons bracht tussen
1760 en 1795.
Tijdens zijn leven reeds waren zijn werken rondgezaaid over gans Vlaanderen.
Wij citeren: Brussel (St.-Goedele), Anderlecht (St.-Guido), Leuven (Groot Begijnhof),
Gent (St.-Baafs en St.-Salvators), Nieuwpoort, Ronse, Kortrijk (O.-L.-Vrouw),
Antwerpen (St.-Jacob) en St.-Niklaas (O.-L.-Vrouw).
Men kan zich afvragen, hoe het mogelijk is, dat een figuur met een dergelijke
faam, door zijn werken in onze pro-
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Krul van de contrabas uit het Gentse kathedraalorkest. Van de drie schroeven is de bovenste nog
origineel.

vinciën algemeen bekend, thans volledig vergeten is. Zijn faam hield lang stand te
Gent, alwaar zijn laatste kompositie ‘in exitu Israel’ uitgevoerd werd als laatste
vesperpsalm tot in 1914. Wereldoorlog I deed deze piëteitsvolle herinnering verloren
gaan.

De oudste vlaamse pianomuziek
Het zuivere instrumentale oeuvre van Frans Krafft beperkt zich tot klaviermuziek:
klavecimbel, orgel en piano.
Twee divertimenti voor klavecimbel uit 1750 zijn bewaard in een heruitgave,
omstreeks 1860, door X. Van Elewyck. Ze houden meer in dan belofte voor de
toekomst. Het zijn in feite driedelige sonates, die getuigen van volmaakt evenwicht.
Zo we Blanche Selva in haar boek ‘La sonate’ (1913) moeten geloven, dan zou
de Italiaan Paradisi (1710-'92) als eerste in 1754 de formulaire Alberti-bassen
konsekwent toegepast hebben. Wat dan gezegd van Krafft die reeds in 1750 dit
ritmisch-harmonisch middel op adekwate wijze aangewend heeft:

We moeten té snel de mooie klavecimbelsonates 1750 verlaten. Omstreeks 1758
verschijnen een drietal kompositiereeksen van de Brusselse komponist te Regensburg
en te Augsburg. Naast het belang van buitenlandse uitgaven (geen enkel eksemplaar
werd tot nog toe teruggevonden) dient onderstreept dat deze maar tot stand konden
komen door achting voor vroeger werk van de toondichter en door kontaktname. Het
is niet ongegrond te veronderstellen dat onze komponist, die door geen vaste
betrekking gebonden was, rond deze tijd zijn uitgevers bezocht en aldus in
bovengemelde steden verbleef. Toevallig valt het uitgavejaar samen met de eerste
grote doorbraak van de piano in Duitsland. Dit was vooral te danken aan de tafelpiano,
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die - als opvolger van het clavichord - zich gemakkelijker leende tot plaatsen in de
huiskamer dan de grote vleugelpiano en ook minder financiële eisen stelde. Andere
toevalligheid is ook, dat te Augsburg de ateliers van Johann Andreas Stein (1728-'92),
leerling van de grote Silbermann, gevestigd waren. Stein zal de meest beroemde
Duitse pianofabrikant worden. Hoe dan ook, onze komponist toonde reeds vroeg
interesse voor het nieuwe klavierinstrument. Niet alle toondichters zullen even vlug
de piano boven de klavecimbel verkiezen. Enkele data kunnen dit kort illustreren.
Reeds in 1762 laat Johann Christian Bach een concerto verschijnen voor piano of
klavecimbel. Hij is voor het nieuwe, zonder het oudere instrument uit te sluiten.
Clementi publiceerde zijn eerste pianomuziek in 1773. J. Haydn daarentegen laat in
hetzelfde jaar nog sonates voor klavecimbel verschijnen. De jonge Mozart zal slechts
in 1777 de Steinpiano boven alle andere instrumenten, klavecimbel inbegrepen,
verkiezen. Haydn geeft in 1780 sonates uit voor klavecimbel of piano-forte.
De overgebleven Krafftmanuskripten van de Leuvense periode omvatten vijftien
bladzijden klaviermuziek. Vijf daarvan zijn een piano-transkriptie van een ouverture.
Twee andere schijnen bedoeld als orgelmuziek. De overblijvende acht bladzijden
hebben eenmaal behoord tot een boek dat minstens tweeëndertig bladzijden telde.
Het werd uiteengerukt in 1867-68, en gebruikt als omslag voor in die tijd aangekochte
muziek. Het kan gevaarlijk lijken - de titelbladzijde is eveneens verdwenen - deze
muziek zo maar voor piano te bestemmen. Doch hier was de komponist onze leidsman.
Inderdaad, er zijn zoveel aanduidingen van overgangsdinamiek voorhanden (tweemaal
diminuendo, vijfmaal crescendo, benevens acht sforzando's) dat er niet de minste
twijfel kan bestaan omtrent de instrumentale be-
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Tafelpiano van Engelse makelij, eigendom van dhr. W. Maene te Desselgem.

stemming van deze bladzijden: het is specifieke pianomuziek.
Wanneer we nu rekening houden met de data van verblijf te Leuven, nl. 1760 tot
1767, dan valt onmiddellijk op, dat deze pianomuziek historisch belangrijk wordt.
Op Europees vlak gezien behoort ze tot de avant-garde. Voor onze provinciën wordt
het: de oudste Vlaamse pianomuziek.
Met volstrekte zekerheid kan de inhoud van de oorspronkelijke bundel bepaald
worden op vier sonates die elk twee delen telden:
1. Sonate in G.
1e deel: verdwenen.
2e deel: nog bewaard: een fragment van 29 maten. Dit fragment kan zelfstandig
gebruikt worden.
2. Sonate in D.
1e deel: allegro in bitematische vorm. Bewaard: het begin van de ekspositie tot
halverwege het tweede tema, 38 maten. Niet meer te gebruiken.
2e deel: Andante in A-B-A vorm. Integraal bewaard.
3. Sonate in F.
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1e deel: Allegro in bitematische vorm. Bewaard: ekspositie
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hiernaast: Hoofdthema van het andante in D.
onder links: Titelbladzijde van de Sonates 1773 van Joseph Haydn.

en doorwerking. De verdwenen re-ekspositie kan hier gerekonstrueerd worden door
herhaling van de ekspositie, mits aanpassing van de tonale verschuiving van het
tweede tema naar de tonica-toon.
2e deel: verdwenen.

4. Sonate in C.
1e deel: Presto. Bewaard: een fragment van elf maten. Niet meer te gebruiken.
2e deel: Andante con variazioni. Bewaard: het tema met anderhalve variatie. Deze
bladzijde is van een hoogste schoonheid en doet het verlies van de verdwenen teksten
des te scherper aanvoelen.
De oogst van het overgeblevene uit de bundel is zeker pover. Doch stilistisch houdt
het minstens gelijke tred met de produkten van ± 1765 uit andere landen. Tegenover
de twee ons bekende divertimenti 1750 is Krafft in deze sonates geëvolueerd naar
een klassieke schrijfwijze, die in vele formules zelfs verwant is aan wat b.v. een
Joseph Haydn zal neerpennen in de eerstvolgende jaren.

Tweede thema uit de sonate in D van Joseph Haydn, 1780.
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Tweede thema uit de sonate in D van Frans Krafft, ± 1765.

Hoe wenselijk ware het dé Vlaamse klavierkomponist naast de reeds erkende
eindelijk in ieders bereik te weten...
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‘Le feint Astrologue’
links: titelbladzijde van de originele uitgave
rechts: een stukje voorwoord en de rolverdeling.

De opera in de 18e eeuw op nederlandse teksten met oorspronkelijke
muziek
De opera in de Nederlandse taal met oorspronkelijke muziek heeft nog geen aanleiding
gegeven tot globaal onderzoek, noch in de barok, noch in het klassicisme. Dit is dan
ook een poging om dit onderwerp ietwat te groeperen, en aan te tonen dat, alhoewel
wij heel zeker kwantitatief noch kwalitatief kunnen opwegen tegen grote naties, er
toch ook in Vlaanderen gepresteerd werd.
Toen de Bruggeling Karel Hacquaert in 1678 zijn eerste opera ‘De triomferende
min’ liet opvoeren in Nederland, bewees hij meteen dat wij ongeveer dezelfde evolutie
meemaakten als de ons omringende landen. In de zuidelijke Nederlanden blijkt de
opera in de volkstaal vooralsnog niet leefbaar. Aan het aartshertogelijk hof te Brussel
gebeurt alles in het Frans, en het Franse repertorium zal gespeeld worden voor de
Brusselse ‘haute bourgeoisie’. Hiertegen wordt te Brussel gereageerd door Jan Frans
Cammaert. Gedurende zijn ganse leven zal hij alle buitenlandse opera's en
toneelwerken, die hem in handen vallen, overbrengen in zijn Brabants Nederlands,
en aldus de Brusselse bevolking gelegenheid schenken in eigen taal
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te genieten van alles wat het gesproken, maar vooral het lyrisch toneel te bieden had.
Enkele malen worden zijn vertoningen bijgewoond door de groothertogin Elisabeth,
die hiermede een toenaderend gebaar wilde stellen.
Op 23 januari 1736 werd het Italiaanse ‘Griselidis’ ten tonele gevoerd door de
rederijkerskamer ‘Suyver Leliebloem’. Dit moet een vertaling zijn van Alessandro
Scarlatti's laatste opera ‘Griselda’ (1724). De oorspronkelijke partituur werd echter
niet uitgevoerd. Cammaert had een muzikaal medewerker gevonden in de persoon
van Karel-Jozef Van Helmont: ‘Griselidis, italiaens opera, in volle choore van
musieck, nieuwe compositie op de italiaensche manier, door Carolus-Josephus Van
Helmont, organist van de hooftkercke van de SS. Michaël ende Gudula’. Dit
verdwenen werk van de Brusselse komponist heeft bij franstalige biografen (o.a. R.
Wangermée in ‘Les maîtres de Chant etc. des SS. Michel et Gudule à Bruxelles’,
1950) aanleiding gegeven tot verkeerde interpretatie, door slechte vertaling van het
citaat. Verondersteld wordt dat Van Helmont slechts koren komponeerde: ‘...et pour
laquelle Van Helmont avait écrit des choeurs, dans la manière italienne’. De 18e
eeuwse uitdrukking ‘in volle choore van musieck’ slaat niet op ‘koorzang’ maar klaar
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en duidelijk op de rijkdom van vokale en instrumentale samenklank. Griseldis is de
oudste oorspronkelijke opera in de volkstaal voor de Zuidelijke Nederlanden.
Het duurt tot 1763 vooraleer met zekerheid kan gezegd worden dat een vertaling
van Cammaert opnieuw een oorspronkelijke toonzetting krijgt. Ditmaal is de
komponist - zo meldt ons het ‘Bulletin Académie Archéologique 1889, tome 45’ Frans Jozef Krafft, ‘compositeur distingué’. De volledige titel luidt: ‘Den valschen
Astrologant, Blijspel in drij Deelen Gemengt met Sangen van de uytvinding van F.
Krafft, Componist ende Musieck-Meester in Brussel: uyt het frans (Thomas Corneille)
vertaelt ende gerijmt door Joannes Franciscus Cammaert. - Tot Brussel. Bij N. Jacobs,
tegen de Baerd-brugge, 1763’. De oorspronkelijke titel van Thomas Corneille, broer
van Pierre, was: ‘Le feint Astrologue, Comédie’. De eerste uitgave verscheen te
Rouen in 1651. Uit het voorwoord blijkt dat velen het werk aan de beroemde broer
van Thomas toeschreven. Hij meldt dit met een zeker genoegen in zijn voorwoord.
De komedie zelf is een gekompliceerde liefdesintrige die wel eens aan Beaumarchais
doet denken. De Brusselse uitvoering werd een succes, aldus blijkt uit de
huldegedichten door rederijkers-vrienden van dichter en komponist aan de Astrologant
gewijd. Een zekere D.M.B.P. schrijft:
‘Uwen Astrologant, verciert met ed'le toone
Van Italiaens-musiek, uyt den Heer Krafft gebaert,
Sal eeuwig in Parnas' staen met een dobb'le kroone
En door die Sangen sijn in d'alderhoogste waerd’.

Een ander rederijker, Van Langhendonck, dicht een sonnet waarvan titel en kwatrijnen
aldus luiden:
‘Tweevoudige Lauwerkrans
Den Musieckmeester
ende
Den Rijmer
van den
Valschen Astrologant
in klinckgedicht
toegejont.
Appolo, Cammaert, en de Musen zien ick daelen
En “tsaem” in Rijmgeschal en soete Melodij
Uwen Astrologant, in 't hert vernoegt en blij
Op Eerdoms-wagen, uw Lof singende, inhaelen.
'k Sien hem in eerlyckheyt, en grooten glans uytstraelen
Door 't aengenaem Musieck, 't geen den heer Krafft brengt bij.
En schoon dat hij is van geen NIJDERS-tongen vrij,
In dese Sangen sal hij eeuwig zegepraelen’.

De citaten van deze gelegenheids-rederijkerspoëzie lichten ons in over een paar
details. Wie zijn de ‘nijders-tongen’?
Best mogelijk dat het succes van ‘Den Valschen Astrologant’ in de ogen van de
hogere kringen alleen een gepeupel-bijval was, die tenslotte weinig met kunst te
maken had.
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Het ‘eeuwig zegepraelen’ van ‘dese sangen’ stelt ons voor een ander probleem.
De partituur van deze komische opera is verdwenen. Nochtans werden wij ook hier
door een weliswaar klein geluk gediend. De Leuvense manuskripten bevatten een
ouverture in piano-transkriptie, door haar vorm duidelijk een opera-ouverture, dus
onmogelijk een deel van een simfonie, noch minder een volledige simfonie. Frans
Krafft schreef in deze periode zeker slechts één opera. Daarnaast was de
piano-transkriptie van een succesrijk orkestwerk in de mode. Zonder al te groot risico
mogen we aanvaarden dat, gezien de datum van de Brusselse vertoning en deze van
zijn Leuvense werkkring overeen komen, deze ouverture inderdaad de ouverture is
van zijn komische opera ‘Den Valschen Astrologant’. Muzikaal sluiten deze
bladzijden aan bij de geëvolueerde stijl van de bewaarde fragmenten uit zijn
pianosonatenbundel. Het eerste deel van de ouverture in D laat de tonaliteit evolueren
van tonica naar dominant; onmiddellijk aansluitend volgt een vlug huppelend ritme
in 6/8 maat.
Twintig jaar na ‘Den Valschen Astrologant’ wordt opnieuw een Vlaamse opera
voor het voetlicht gebracht. We moeten even Brussel verlaten om het spoor terug te
vinden. Jacob Neyts, een Bruggeling, had een reizend operagezelschap opgericht,
dat - evenals als bij Cammaert - hoofdzakelijk Franse opera's in Nederlandse versie
uitvoerde. Hij gaf niet alleen vertoningen in onze Vlaamse steden, maar ook in
Nederland, tot in Amsterdam. Omstreeks 1780 vestigde hij zich te Mechelen, terwijl
zijn zoon koraal was aan de katedraal te Gent, en onder de leerlingen van Frans Krafft
mag geteld. In 1783 werd in de aartsbisschoppelijke stad de opera-eenakter ‘Het
nagtgevegt’ vertoond. De partituur is verloren. De muziek was van Van Helmont.
Het zal echter niet meer kunnen achterhaald worden wie de eigenlijke toondichter
was: Karel-Jozef of zijn zoon Adriaan-Jozef. De drukker zette de naam foutief als
H.J. Van Helmont.
Kort daarop, omstreeks 1790 komponeerde de Gentenaar Pieter Verheyen
(1750-1819) - die o.a. bij Krafft in de leer geweest was, en deel uitmaakte van het
mannenkoor van de Gentse katedraal - een opera getiteld ‘De jagtpartij van Hendrik
IV’. Ook dit werk is verloren.
De 18e eeuw is ontmoedigend nefast voor de Vlaamse opera in de Nederlandse
taal. Alles ging verloren, met uitzondering van de ouverture tot ‘Den Valschen
Astrologant’ die tot ons kwam in pianotranskriptie. Een re-orkestratie van deze
partituur lijkt daarom geboden. Zowel historisch als muzikaal moeten we eerbied
betonen voor dit enige fragment dat we nog bezitten.
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Manuscripten uit het Leuvense Groot Begijnhof en de Gentse kathedraal, berustend in de bibliotheek
van het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent.

Een post-skriptum
In deze luttele bladzijden poogde ik de belangrijkheid van de Frans Krafft-figuur
in het licht te stellen. Noodzakelijker wijze beperkte ik mij tot de domeinen van zijn
pianoen operamuziek. Het was niet de bedoeling zijn religieuze werken uit te sluiten.
Het aantal partituren, die op dit gebied de moeite lonen, is uiterst groot. Is dit dan
een droomwens: dat wij, Vlamingen, ons muzikaal kunstpatrimonium van de 18e
eeuw zouden pogen in ere te herstellen? Of heeft het geen zin? Naast Frans Krafft
wachten tientallen anderen op een kompositorische verrijzenis. Is Vlaanderen te klein
om zijn tijd te verspillen aan dergelijke drukdoenerij, of zijn wij, Vlamingen,
misschien te klein om diegenen te waarderen, die getuigenis hebben afgelegd van
hun tijd en geest?
Herman Roelstraete.
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Pieter Vanderghinste

Het einde van de XVIIIde en de eerste helft van de XIXde eeuw was ook op muzikaal
gebied het tijdperk van het ‘arme Vlaanderen’. Wellicht meer om historische dan
om artistieke redenen, verdienen nochtans enkele komponisten uit die tijd onze
aandacht omdat zij duidelijk de geest van hun milieu vertolkt hebben. Een van die
figuren was Pieter Jozef Vanderghinste1.
Hij werd geboren te Kortrijk op 20 november 1789 als eerste kind van Adriaan
Amand, een schoenmaker, en Isabella Rosa Vandeputte, die op 10 februari van
hetzelfde jaar in het huwelijk getreden waren en negen kinderen wonnen. Over zijn
jeugd tasten we in het duister. Ongetwijfeld dankt hij zijn muzikale opleiding
hoofdzakelijk aan Pieter Van Eeckhout, kapelmeester van de St.-Maartenskerk te
Kortrijk, aan wie hij in 1807 een Benedictus voor twee stemmen en orkest, zijn
oudstgekende werk, opdroeg. Hij werd op zijn beurt kapelmeester van dezelfde kerk.
Heel waarschijnlijk volgde hij zijn leermeester op na diens overlijden op 30 december
1822. Dit ambt zou Vanderghinste tot aan zijn dood blijven uitoefenen. Op 4
november 1823 huwde hij in zijn geboortestad met Constantia Albertina Simoens.
In de huwelijksakte en in alle andere officiële stukken in verband met Vanderghinste
staat als beroep muziekmeester aangegeven.
Vanderghinste heeft een vooraanstaande plaats bekleed in het kulturele leven van
zijn stad. In 1812 komponeerde hij, op tekst van de Kortrijkse dichter Jan Baptist
Hofman (1758-1835), een koorzang naar aanleiding van een prijskamp, uitgeschreven
door de pas opgerichte Maatschappy der vrienden van Schoone Kunsten te Kortryk,
beter bekend als de Société des amis des Beaux-Arts à Courtrai. Die vereniging was
hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van de beeldende kunsten, vnl. door het
inrichten van tentoonstellingen, maar heeft evenmin de muziek en de letterkunde
verwaarloosd. Op 20 oktober 1816 vierden de Vrienden van Schoone Kunsten, die
zich ook Kunstminnaars noemden, hun officiële erkenning door het stadsbestuur.
Volgens de kroniek van de Kortrijkzaan Jan Baptist Filleul, berustend op de
stadsbiblioteek van Kortrijk, werd op het feest een lied van dankzegginge gezongen
in volle musieke, welke musieke als ook de gonne die van tijd tot tijd in volle orcester
gehoort wierdt, is gemaekt van Petrus van der Ghinste, musiekmeester en societaris
der kunstminnaers. In 1819 vinden we Pieter Vanderghinste terug als voorzitter van
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dit kunstminnend genootschap. Deze titel voerde hij nog steeds op 4 november 1836.
Op 5 januari 1842 echter maakte hij geen deel meer uit van het bestuur en was hij
alleen nog gewoon lid.
Onder de regering van koning Willem is Vanderghinste een zeer aktief lid - wellicht
voorzitter - geweest van de bloeiende Koninklijke harmonie societeit, die op 15
augustus 1820 de gouden medaille behaalde op de wedstrijd, ingericht te Gent naar
aanleiding van de nijverheidstentoonstelling aldaar2.
In 1836 werd het muziekkorps van de burgerwacht ontbonden. Dit was voor
Vanderghinste en enkele andere muziekliefhebbers de aanleiding om een Société des
fanfares op te richten. Vanderghinste werd voorzitter en wellicht ook dirigent. Aan
de fanfare, die nochtans een aantal muziekinstrumenten van de burgerwacht overnam
en een subsidie van het stadsbestuur kreeg, is echter geen lang bestaan beschoren
geweest. Blijkens de stadsrekeningen had ze in 1838 al opgehouden te bestaan.
Meer succes heeft Vanderghinste geoogst met zijn zangvereniging. In 1817 poogde
hij een a capella-mannenkoor te vormen naar het voorbeeld van een Weense
zanggroep, die een rondreis in België gemaakt had. Eerst op 6 januari 1847 kreeg
zijn droom vaste gestalte bij de definitieve oprichting van het
Kortryks-Zanggenootschap, dat reeds sinds 1840 repetities gehouden had. Het
genootschap, waarvan Vanderghinste dirigent en tevens voorzitter was, nam
verscheidene malen deel aan wedstrijden en festivals, nl. in Gent (festival in juni
1847 ingericht door het Duitsch-Vlaemsch Zangverbond), in Brussel (wedstrijd in
september 1849 uitgeschreven door de Société royale de Méhul), in Menen (wedstrijd
in juli 1853 georganiseerd door de Société l'Union), in Avelgem (wedstrijd, september
1853) en in Brugge (festival, 1856). Blijkens de behaalde resultaten kon het koor
zich nochtans niet meten met de mededingers uit de andere steden. Op haar beurt
organiseerde de vereniging een festival in augustus 1850, ter gelegenheid van
Kortrijk-kermis, en andermaal op 17 september 1854, in het kader van de
feestelijkheden bij het bezoek van de koninklijke familie aan de stad. Kort na 1860
- het overlijdensjaar van de komponist - verdween het Kortryks-Zanggenootschap,
dat in de streek onbetwistbaar een grote populariteit genoten had. Het gaf
waarschijnlijk zijn laatste concert op 15 september 1860, bij het bezoek van koning
Leopold aan Kortrijk.
Van 1843 tot 1860 dirigeerde Vanderghinste ook de philharmonie
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Een van de successen van Pieter Vanderghinste. op de pagina hiernaast: Pieter Vanderghinste,
lithografie, 1852.
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van Ingelmunster.
Op 28 augustus 1850 besliste de Kortrijkse gemeenteraad een stedelijke Académie
de musique op te richten. Op 15 september 1851 begonnen de lessen met drie leraars
en 52 leerlingen. Vanderghinste, die tot dan toe privé-lessen gegeven had, stond in
voor de leergang van cello, bazuin en fagot tegen een jaarwedde van 250 fr. De
muziekschool beantwoordde niet aan de gestelde verwachtingen en werd in december
1859 voorlopig gesloten. Eerst in 1870 kreeg Kortrijk een nieuwe muziekschool.
Intussen was Vanderghinste reeds overleden.
Geplaagd door graveel, stierf Vanderghinste op 21 oktober 1860. Hij werd begraven
op het Magdalena-kerkhof, waar op 29 juni 1862 een grafzuil te zijner ere ingewijd
werd. Het monument is thans verdwenen. Het werd grotendeels vernietigd tijdens
de rampzalige luchtaanval van 20 op 21 juli 1944 die het kerkhof letterlijk omgewoeld
heeft3.
Vanderghinste had negen kinderen. Onder hen moet vooral Leopold (1835-1884)
vermeld worden omdat hij de voetsporen van zijn vader gevolgd heeft. Hij was nl.
komponist, organist van de St.-Michielskerk en kapelmeester van de St.-Maartenskerk.
Tevens was hij medestichter en voorzitter van het koor van de Kortrijkse Cercle
musical royal. Een andere zoon, Emiel, bekwaamde zich te Brussel in de architectuur
bij de toen beroemde Hendrik Beyaert en ontwierp het grafmonument van zijn vader.
Nauwelijks 20 jaar oud, overleed hij in 1861 te Kortrijk aan typhus, in Brussel
opgedaan.
Een gedeelte van de werken van Vanderghinste is te Kortrijk gedrukt, hoofdzakelijk
door zijn broer Emmanuel (1795-1855) en door zijn zoon Pieter (1827-1875). Na
het overlijden van de komponist heeft Pieter onder de titel Musica sacra betrekkelijk
veel komposities van zijn vader gedrukt. Dat een lied voor drie mannenstemmen,
getiteld Salut, trois fois salut, in 1817 te Parijs gedrukt werd, wekt wel enige
verwondering en schijnt er op te wijzen dat zijn muziek toen enige weerklank buiten
zijn streek vond.
Pieter Vanderghinste liet een omvangrijk oeuvre na. Kwantitatief dient in de eerste
plaats zijn vokale religieuze muziek vernoemd te worden. Zij werd geschreven in
functie van zijn kapelmeesterschap. Hij komponeerde o.m. talrijke missen (w.o.
verscheidene dodenmissen) en misfragmenten, kantates, hymnen, psalmen, Te Deum's,
treurzangen (o.m. lamentaties van Jeremias), talrijke Ave Maria's en Tantum ergo's.
Zijn kerkmuziek vertoont een volkomen tijdsgebonden karakter. Bijwijlen patetisch
en teatraal (want in de meeste gevallen door orkest begeleid), wijkt ze af van de
zuivere religieuze geest. Tussen zijn vroegere en zijn latere werken is er nauwelijks
enige evolutie te bespeuren. Dat de religieuze muziek van Pieter Vanderghinste zoals trouwens zijn profane - tenzeerste in de smaak viel van zijn tijdgenoten en ook
van de latere generaties, kan niet geloochend worden. ‘Men hield zich
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Aanvang van een requiemmis, gecomponeerd door Pieter Vanderghinste in 1840.

koest op Goé Vrijdag... Maar met valavond in St. Maartens, was het zeer ontroerend...
Zeer indrukwekkend waren de “Treurzangen” ofte “lammentaties van Jeremias” door
Petrus Vander Ghinste... voor de gelegenheid op toon gezet’, aldus het getuigenis
van zijn kleinzoon, dokter August Peel, in zijn merkwaardig werkje ‘Kortrijk... 70
jaar terug’. De Heer W. Peel uit Kortrijk, achterkleinzoon van Pieter Vanderghinste,
bezit een verzameling van 143 komposities in manuskript, door de komponist zelf
geschreven. Op één werk na (nl. zijn Treurzang op het afsterven van d'Heer P.
Généré, lid der Maatschappij, gezeid Kruisbroeders, gekomponeerd in 1814), bevat
die prachtige kollektie uitsluitend kerkmuziek. De partituren zijn meestal gedateerd
en ondertekend. Achteraf werden ze op een onoordeelkundige wijze genummerd en
in zeven banden gebonden.
Voor zijn Kortryks-Zanggenootschap (a capella-mannenkoor) komponeerde Pieter
Vanderghinste, zowel op Nederlandse als op Franse teksten, een aantal koorwerken.
Hier zou hij voor het eerst bij ons de ‘bromstem’ (zoemstem) bijgevoegd hebben,
naar het schijnt een inslaande nieuwigheid.
Na 1830 komponeerde Vanderghinste patriotische gezangen in ‘Brabançonne-stijl’.
Onder zijn grootste sucessen op dit gebied citeren wij:
- Au drapeau d'honneur, décerné à la ville de Courtrai, 27 septembre 1832,
op tekst van de patriotische dichter Godfried Donche (geboren te Beernem in
1784, gestorven te Kortrijk in 1835).
- A Léopold, roi des Belges, eveneens op tekst van Donche en uitgevoerd bij
de blijde intrede van koning Leopold en zijn gemalin in Kortrijk op 14 mei 1833
(zie de afbeelding). Voor dit lied kregen de tekstdichter en de komponist van
de koning elk een gouden snuifdoos.
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Stances patriotiques en l'honneur de la Belgique, calme et tranquille au milieu
des révolutions de 1848 op tekst van l'Abbé V.H., voor het eerst gezongen in de
kostschool van de zusters van Maria te Izegem tijdens de prijsuitreiking van 13
september 1848.
- Chant patriotique, op tekst van de Kortrijkse drukker Edward Vandesteene,
gekomponeerd in 1853 bij de politieke meerderjarigheid van de hertog van
Brabant. Het Kortryksch-Zanggenootschap zong de Chant patriotique op 11
september 1854 tijdens de maaltijd die de Kortrijkse Société de Groeninghe aan
de koninklijke familie aanbood. Het lied schijnt wel een van de grootste
successen van Vanderghinste en van zijn zanggenootschap geworden te zijn.
- Cantate naar aanleiding van het huwelijk van de hertog van Brabant met
Maria Henriette van Oostenrijk (22 augustus 1853), ook op tekst van
Vandesteene. Tijdens het banket dat het Kortrijks stadsbestuur op 10 september
1854 aan de koninklijke familie aanbood, werd het lied gezongen door het
Kortryksch-Zanggenootschap.
- Souvenir de la visite de S.M. le Roi et de la famille royale à Courtrai le 10
septembre 18544, andermaal op tekst van Edward Vandesteene. Onder de
regering van koning Leopold II begonnen en eindigden de concerten op de
beiaard van de St.-Maartenskerk met de Brabançonne, het Gott erhalte Franz
den Kaiser (ter ere van de koningin) en het hier vermelde lied.
Pieter Vanderghinste schreef eveneens twee teaterwerken, nl. Het Pruisisch
soldatenkwartier en Breydel ou la prise du châtau de Male, 1302. Eerstgenoemd
werk, een komisch zangspel, dateert van ca. 1817. De tekst van Jan Baptist Hofman
is een duidelijke parodie op het liederlijk optreden waarmee de Pruisische ‘bevrijders’,
die in 1814 te Kortrijk ingekwartierd lagen, onze voorouders geschandaliseerd hebben.
Breydel..., historische opera, werd voor het eerst opgevoerd tijdens de prijsuitreiking
van het Kortrijks St.-Amandscollege op 17 augustus 1852. De tekst kwam uit de pen
van Gustaaf Mussely, leerling van de tweede klas der oude humaniora. Zeker en vast
heeft men dit, naar de woorden te oordelen zeer retorisch, zangspel de gebeurtenissen
van 1302, toen precies 550 jaar geleden, willen memoreren. Na 1852 kwam het nog
verscheidene keren op het repertorium van het St.-Amandscollege voor. Spijtig
genoeg schijnen de partituren van beide werken onherroepelijk verloren, zodat we
ons geen oordeel meer kunnen vormen over hun muzikale waarde.
Van de talrijke klavierwerken (zijn Thème varié pour piano ou harpe en Pièces
faciles pour piano niet te na gesproken) en de kamermuziek van de komponist,
waarvan sommige muziekhistorici gewag maken5, is geen enkel spoor te vinden.
We waarderen Pieter Vanderghinste vooral als een meer dan verdienstelijk
komponist van hoofdzakelijk gelegenheidswerken,

Vlaanderen. Jaargang 15

Tekst op het rouwprentje van Pieter Vanderghinste.

wiens grote bedrijvigheid onmiskenbaar heeft bijgedragen tot de muzikale verrijking
van zijn stadsgenoten.
Jan en Klaas Maddens

Eindnoten:
1 Onze bijdrage, die nog veel ruimte openlaat voor verder onderzoek, is uitsluitend gebaseerd op
betrouwbare bronnen. We raadpleegden verscheidene stukken op de stadsbiblioteek en het
rijksarchief te Kortrijk. Ook steunden we voor een deel op de nota's en de dokumenten i.v.m.
de komponist en zijn familie, ons bereidwillig ter beschikking gesteld door de Heer W. Peel
uit Kortrijk. Daarnaast gebruikten we volgende werken: G. Caullet, Musée de peinture et de
sculpture de la ville de Courtrai. Catalogue, Kortrijk, 1912; A. Peel, Kortrijk... 70 jaar terug,
in ‘Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk’, nieuwe
reeks, XXII, 1946-1943, p. 3-135 (ook afzonderlijk verschenen); A. Theys, Les sociétés chorales
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en Belgique, 2de uitgave, Gent 1861. Louter ten titel van informatie vermelden we ook de
biografische schetsen, verschenen in F. De Potter, Geschiedenis der stad Kortrijk, dl. IV, Gent,
1876, p. 370-371; E. Grégoir, Musiciens célèbres belges, Brussel, 1880, p. 426-427; ‘Journal
de Courtrai et de l'arrondissement’, 25 juli, 1 aug., 8 aug. en 22 aug. 1886 (met een uitvoerige
lijst van zijn werken); ‘Gazette van Kortrijk’, 24 juli, 31 juli, 7 aug. en 21 aug. 1886 (Nederlandse
tekst van de biografie in ‘Journal de Courtrai...’). De redevoeringen, uitgesproken bij de
onthulling van zijn grafmonument op 29 juni 1862, kan men vinden in ‘Le mémorial de Courtrai
et de l'arrondissement’, 4 juli 1862. Gaarne danken we de Heren W. Peel, J. Ghyoot, H.
Roelstraete, M. Timperman en L. Wijnendaele, die ons belangeloos hun dokumentatie lieten
gebruiken. De hier gereproduceerde stukken behoren toe aan de Heer W. Peel, met uitzondering
van het lied ‘A Léopold, roi des Belges’, dat op de stadsbiblioteek van Kortrijk berust.
Die medaille is in het bezit van de Heer. W. Peel. We vermoeden sterk dat genoemde harmonie
na 1830 opgehouden heeft te bestaan.
De eigenlijke zuil werd van haar voetstuk geslagen. Het Magdalenakerkhof bestaat thans niet
meer. De meeste grafmonumenten gingen naar de steenkapper. Dit was heel waarschijnlijk ook
het lot van Vanderghinste's grafzuil.
De koning zelf is om gezondheidsredenen niet gekomen.
Zie o.m. de Algemene muziekencyclopedie o.l.v. A. Corbet en W. Paap, dl. III,
Antwerpen-Amsterdam, 1959, p. 71 en A. Corbet, De muziek in Vlaanderen in de eerste helft
der 19de eeuw, in ‘Vlaamsch jaarboek voor muziekgeschiedenis’, IV, 1942, p. 158.
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Paul Gilson
Ruim een eeuw geleden, op 15 juni 1865, werd Paul Gilson te Brussel geboren, een
van onze begaafdste, edelste en invloedrijkste figuren. Hij stierf er, 77 jaar oud,
gedurende de oorlogsjaren, op 3 april 1942.
Met hem verdween de onderzoekende, werkzame cultuurmens, onze eerste grote
symfonist, onze meest representatieve muziekpedagoog en onderlegd theoreticus.
Hij sleet zijn kinderjaren te Ruisbroek, waar het gezin Gilson zich in 1870 gevestigd
had. Zijn eerste muzikaal onderricht genoot hij er van de koster-organist, August
Cantillon. Verder kreeg hij pianolessen van een zekere Keyser, een Duitser, en
studeerde harmonie onder de leiding van Charles Duyck, stichter-directeur van de
muziekschool te Anderlecht, die hem tevens de elementaire begrippen van contrapunt
en compositie bijbracht. Ondertussen interesseerde hem sterk het fanfarekorps van
Ruisbroek. Voor fanfare componeerde hij trouwens zijn eerste stukken, waaronder
de ouverture Eleusinies, die hij schreef toen hij amper 16 jaar oud was. In 1882
keerde hij met zijn familie naar Brussel terug en werd de jonge toondichter leerling
aan het atheneum. In 1886 gaat Paul Gilson aan het conservatorium compositieles
volgen bij directeur Gevaert, terwijl hij, autodidact zoals hij heel zijn leven door
gebleven is, zijn kennis en cultuur onvermoeibaar verrijkte. In 1889 behaalde hij de
Eerste Rome-Prijs voor compositie, met zijn cantate Sinaï. In 1899 werd hij leraar
voor harmonie aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel en werd in 1904, in
dezelfde hoedanigheid, benoemd aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te
Antwerpen. In 1909 legde hij echter deze dubbele functie neer, toen hij, als opvolger
van Edgar Tinel, die directeur van het Brussels conservatorium geworden was,
benoemd werd tot inspecteur van het muziekonderwijs in België. Ondertussen was
hij ook privé-leraar voor compositie. Tijdens de eerste wereldoorlog verving hij de
in het buitenland vertoevende directeur van het Vlaams Conservatorium van
Antwerpen, Emiel Wambach. In 1911 trad Paul Gilson in de Académie Royale de
Belgique en behoorde in 1939 tot de eerste kern van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Gilson was
ook een zeer gewaardeerd muziekcriticus. Hij was muziekdirecteur van het dagblad
Le Soir van 1906 tot 1914, tevens stichter in 1924 en artistiek directeur van La Revue
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musicale belge. Verder publiceerde hij talrijke bijdragen in binnen- en buitenlandse
dagbladen en tijdschriften.
Gedurende heel zijn leven is Paul Gilson een noest werker geweest. In alle domeinen
van de muziek heeft hij een overdadige activiteit aan de dag gelegd. Geen enkel
Vlaams toondichter van zijn generatie heeft wellicht zozeer het bewijs geleverd van
een zo verscheiden scheppingskracht als die van Gilson, zowel op het gebied van de
compositie als op pedagogisch en theoretisch gebied.
Gilson, die nagenoeg heel zijn leven in de hoofdstad had doorgebracht, beheerste
het Frans beter dan zijn moedertaal. Niettemin bleef hij immer gehecht aan zijn
Vlaamse afkomst en onderhield hij de meest levendige betrekkingen met vele Vlaamse
kunstenaars.
Als mens was Paul Gilson eenvoudig, zwijgzaam en nederig van aard, steeds
dienstvaardig. Meermalen liet hij zijn eigen werken van de programma's schrappen
om zodoende aan jonge toondichters de gelegenheid te geven hun composities te
zien uitvoeren. Gilson zelf spoorde immer de musici tot meer samenhorigheid aan
en laakte iedere vorm van egoïsme.
In de loop van zijn kunstenaarsleven heeft hij de bitterste gevolgen van de naijver
gekend. In 1919 werd hij ter verantwoording geroepen omdat hij, gedurende de
wereldoorlog, kort voor de wapenstilstand, zich aangeboden had in het Antwerps
conservatorium, met het voorstel de artistieke leiding in handen te nemen van deze
instelling die, na het vertrek van haar directeur in 1914, meer en meer in verval
geraakt was. Scherpe maatregelen bleven niet uit. Zonder dat hem de kans gegeven
werd zijn zaak te bepleiten, werd hij uit de Académie gesloten en gedurende drie jaar
geschorst uit zijn ambt van Inspecteur van de muziekscholen. Tevens moest hij zich
jarenlang alle plagerijen laten welgevallen. Toen Emiel Hullebroeck in 1921 Gilsons
cantate op oud-Vlaamse melodieën ter gelegenheid van het Gulden Sporenfeest te
Brussel verlangde uit te voeren, kreeg hij van hem volgend briefje: ‘Ik heb vernomen
dat U voorbereidingen treft voor het
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Zeer omstandig overzicht van de motieven, door Gilson zelf, bij wijze van opdracht aan Eug. Van de
Velde, opgetekend op de klavierpartituur van “Prinses Zonneschijn”. Welwillend in bruikleen gegeven
door de huidige bezitter, Dr. Marcel Boereboom.
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Gulden Sporenfeest waar U mijn cantate op oud-Vlaamse melodieën denkt uit te
voeren. Welnu, ik vraag U ernstig om het niet te doen. Tenminste dit jaar nog niet.
Later zeg ik niet neen. Nu zou het een teleurstelling zijn voor mij; de omstandigheden
zijn absoluut nog ongunstig en ik heb een groot aantal vijanden, die niet beter vragen
dan mij te doen “zinken”, te doen verdwijnen of veel nadeel te berokkenen. Een
uitvoering van mijn cantate bij zulke plechtigheid zou een dankbare gelegenheid
opleveren om mij weer eens flink te plagen en miserie te bezorgen. Doe het niet en
ik zal er U oprecht erkentelijk om zijn’.
Gedurende de jaren van miskenning heeft Paul Gilson hoofdzakelijk door de
beperkte inkomsten van zijn privélessen in zijn levensonderhoud moeten voorzien.
Tot het einde van zijn leven kende hij herhaaldelijk perioden van materiële nood.
Gedurende de jongste wereldoorlog zag hij zich verplicht in kranten te adverteren
voor compositielessen, orchestreerde composities van andere, soms minderwaardige,
toondichters en vroeg zelfs, enkele jaren voor zijn dood, om copijwerk tegen ‘matige
prijzen’.
Niettegenstaande alle tegenkantingen heeft hij zich, toch gedurende vele jaren,
mogen verheugen in de genegenheid van zijn leerlingen en van een kleine, doch
merkwaardige, muzikale élite. Alle tegenslagen ten spijt wist hij, toch tot het einde
toe, zijn moreel hoog te houden. Men leze in dit opzicht zijn Notes de Musique et
souvenirs, verschenen in 1942, enkele maanden voor zijn dood, een werkje,
sprankelend van levenslustige humor.
Paul Gilson was een belangrijk en veelzijdig componist. Zijn belangrijkste werken
heeft hij geschreven vóór hij 40 jaar oud was.
In zijn cantate Sinaï (1889), zijn eerste groot werk, op tekst van J. Sauvenière, is
de invloed van R. Wagner duidelijk waarneembaar. Gilson volgde, vooral op
harmonisch en constructief gebied, in het begin van zijn loopbaan de weg die Wagner
gebaand had.
In 1892 had te Brussel, op de Concerts populaires, onder de leiding van J. Dupont,
de eerste uitvoering plaats van De Zee, symfonische schetsen, naar een gedicht van
Eddy Levis, met Nederlandse vertaling van Emiel Buskens. De tekst kan naar keuze,
vóór elk deel voorgedragen worden, of niet. Gilson componeerde dit klankvol, stevig
geconstrueerd en lyrische werk, op nauwelijks 27-jarige leeftijd. De muziek van De
Zee, rijk aan harmonische, contrapuntische en melodische vindingen, is thans 75 jaar
oud, maar heeft nog niets van haar betekenis verloren. Deze partituur is zijn meest
gereputeerde compositie gebleven en wekt nog steeds een levendige belangstelling.
Aan dit werk waarin P. Gilson zijn meesterschap in het gebruik van een massaal
orkest betuigt, heeft de toen nog jonge meester zijn grote faam als eerste Vlaamse
symfonist van groot formaat te danken gehad. De eerste uitvoering werd een artistieke
gebeurtenis van het grootste belang voor het Vlaamse muziekleven, waardoor dit
met één slag uit het enge regionalisme werd losgemaakt en op meer Europeees peil
getild. Het werk werd spoedig overal in het buitenland bekend en gespeeld. Richard
Strauss zorgde voor een uitvoering in Duitsland. De Zee, in wezen een
programmasymfonie, bestaat uit vier delen: Dageraad, Matrozendans, Deemstering
en Storm. Het hoofdthema of Zee-thema, dat in de vier delen bijna doorlopend te
horen is, schildert de zee in haar wisselende gedaante en bindt het geheel organisch
samen. Vooral in de kleurrijke orchestratie en in bepaalde melodische en ritmische
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wendingen kan men invloed van de toen gereputeerde Russische school herkennen,
voornamelijk van Rimski-Korsakof en Borodin. Bevriend met Borodin en
Rimski-Korsakof, bracht Gilson trouwens zijn generatiegenoten in contact met de
Russische componisten van de groep van ‘De Vijf’. Alle invloeden ten spijt is De
Zee en vooral het tweede deel, Matrozendans, onvervalst Vlaams van inspiratie.
Paul Gilson heeft de weg voor de symfonische muziek opengemaakt voor de andere
jonge toondichters van zijn generatie: August De Boeck en Lodewijk Mortelmans.
Hun betekenis ligt in het feit dat zij de schakel hebben gevormd tussen de vroegere
periode, de generatie Peter Benoit en de latere, de moderne. Met de generatie Gilson,
De Boeck, Mortelmans werd een nieuwe fase in de Vlaamse muziek ingeluid. Onze
muziekkunst werd met hen op een universeler plan opgevoerd, uit een eng
regionalisme opnieuw in de internationale stroming ingeschakeld.
In 1895 werd het oratorium Francesca da Rimini, op tekst van J. Guilliaume,
gecreëerd, een van Gilsons meest hoogstaande scheppingen.
In 1902 werd in de Koninklijke Muntschouwburg, te Brussel, het ballet La Captive,
op een scenario van L. Solvay, voor de eerste maal uitgevoerd. Dit ongewoon
belangrijk werk behoort ongetwijfeld tot de hoogtepunten uit Gilsons oeuvre en
betekende een vernieuwing op choreografisch gebied in België.
In 1903 ontstonden de Symfonische Variaties, gecomponeerd voor de Wagneriaanse
Fanfare, opgericht in het Brussels conservatorium. Later werden ze herschreven
voor harmoniefanfare en daarna voor symfonieorkest. De Symfonische Variaties
mogen naast De Zee als het best geslaagde werk uit het symfonisch werk van de
componist beschouwd worden. Het thema, door de klarinet-solo voorgesteld, wordt
in acht contrasterende variaties ontwikkeld. Een bewogen finale sluit het geheel af.
Invloed van de Russische ‘Vijf’ is duidelijk merkbaar.
Op 10 oktober 1903 werd te Antwerpen in het Nederlands Lyrisch Toneel, Prinses
Zonneschijn, sprookjesspel in vier bedrijven, op tekst van Pol De Mont, onder de
leiding van Edward Keurvels, voor het eerst opgevoerd. Prinses Zonneschijn wordt
geprezen als een der mooiste Vlaamse
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opera's tot nog toe geschreven. Het geheel staat bijzonder hoog en de poëtische
atmosfeer treft diep in tal van episodes. In deze merkwaardige partituur keert Gilson
terug tot zijn voorliefde voor Wagner. Een zeer geraffineerde orchestratie kenmerkt
het geheel. Zoals bij Wagner moet ook het orkest de nauwkeurige vertolker zijn van
de scenische actie en worden personnages, gevoelens enz., door talrijke Leitmotiven
gekarakteriseerd (zie illustratie).
Het nagelaten oeuvre van P. Gilson is belangrijk en aanzienlijk. Hij heeft zowat alle
genres beoefend: De opera (naast Prinses Zonneschijn, o.m. nog de realistische
opera's Zeevolk en Roversliefde en het lyrisch drama Le Démon), het melodrama
(o.m. Liefdebloem, Alvar), de cantate, het oratorium, het ballet (naast La Captive,
o.m. nog Les deux Bossus), de grote symfonische vormen, de kamermuziek en de
meest verscheidene instrumentale ensembles en solostukken. Hierbij kunnen nog
een groot aantal mooie liederen, koorwerken, lyrische voordrachtstukken (o.m. Le
Feu du ciel), klaviercomposities en een uitgebreide literatuur voor harmonie en
fanfare vermeld worden.
P. Gilson voelde zich spontaan tot de volksmuziek aangetrokken. Veel tijd heeft hij
besteed aan het componeren van werkjes voor fanfare- en harmoniekorpsen. Hij
schreef voor dit genre met een tot dus ver ongekende toewijding en tot op heden
blijft hij de meest befaamde en belangrijkste onder alle componisten die voor dit
genre schreven. Door de compositie van een groot aantal speciaal voor harmonie en
fanfare bestemde werken, heeft hij krachtig bijgedragen om artistieke waardigheid
te brengen in een muziekgebied waar deze veelal ontbrak. ‘Une fanfare qui entame
un morceau, c'est l'usine Krupp qui se met en marche’, zei Gilson. Nochtans, dank
zij zijn ongewoon instinct voor het timbre van het koper en hout, komt hij er toe de
fijnste effecten te verwezenlijken. Elk van die werkjes is edel, zoals al het overige,
sterk gebouwd, nooit banaal. Het is de gewone liefhebber die hij met een overvloed
van frisse en lenig-geconstrueerde stukken voor blazersensemble bedenkt en wiens
kunstsmaak hij wil louteren. In die hoedanigheid is Paul Gilson na Peter Benoit
misschien de toondichter die het dichtst bij zijn volk stond.
Op pedagogisch en theoretisch gebied is het aandeel van P. Gilson ook zeer
belangwekkend te noemen. Zijn grote eruditie, zijn pedagogische zekerheid, oefenden
een zo grote aantrekkingskracht uit dat een hele generatie Belgische componisten
bij hem in de leer ging. Zeer talrijk zijn de leerlingen die hij inwijdde in de harmonie
en het contrapunt. Doch vooral voor de orchestratie was hij een gezocht leermeester.
Door zijn onderwijs en zijn muzikale activiteit heeft hij een beslissende invloed
uitgeoefend op de evolutie van het muziekleven in België.
Tot zijn voornaamste leerlingen die hun muzikale opleiding, min of meer volledig,
bij hem genoten en zonder uitzondering hun leraar een diepe verering toedroegen,
behoren vooreerst zijn vriend August De Boeck en vervolgens o.m. nog de Vlamingen
Jef Van Hoof, Michel Brusselmans, Daniël Sternefeld, Gaston Feremans en Clement
D'Hooghe, verder de Walen Jean Absil, Suzanne Daneau e.a.
Zijn ijverigste leerlingen, Marcel Poot, Maurits Schoenmaker, Francis de
Bourguignon, Gaston Brenta, René Bernier, Théo Dejoncker, Robert Otlet en Jules
Strens, groepeerden zich in 1925, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van

Vlaanderen. Jaargang 15

hun meester, onder de benaming Synthétistes. De groep der Synthetisten kwam op
voor beredeneerde structuur. organische eenheid en internationale standing in onze
muziek. Het lag in de bedoeling van de groep een synthese van de moderne muzikale
stromingen in België te geven, van hun tijd te zijn zonder het verleden te
verloochenen, de verworvenheden van vroegere geslachten met het modernisme te
verbinden en een duidelijke en levende kunst te scheppen.
Bij de stichting van de groep richtte P. Gilson volgende woorden tot zijn leerlingen:
‘Jonge tcondichters, laat mij U veel moed toewensen bij het vervullen van uw taak.
Mocht echter deze moed gepaard gaan aan eerbied voor het werk van anderen, dan
zult gij, verenigd, een groot werk tot stand brengen, dat door versnippering van
inspanningen onmogelijk gemaakt zou worden’. Respect voor het werk van anderen,
ziedaar de kern van Gilsons pedagogische inzichten.
Zijn didactische aanleg, alsook zijn meesterschap op pedagogisch gebied,
bevestigde Gilson nog in verscheidene theoretische en analytische werken en in tal
van studies. Wij vernoemen: Een Notenleer in negen delen, Manuel de musique
militaire, Quintes, octaves, secondes et polytonie, Le tutti orchestral en Traité
d'harmonie, een enig standaardwerk op muziekwetenschappelijk gebied.
Jan Maddens
GERAADPLEEGDE WERKEN:
- G. Brenta, Paul Gilson, Brussel, 1965.
- A. Meulemans, Paul Gilson, ‘Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse
der Schone Kunsten’, XVII, 1955, afl. 1.
- A. Corbet en D. Sternefeld, Paul Gilson, ‘Algemene Muziekencyclopedie’, dl.
III, 1959.
- Fr. Celis, Bij de honderdste verjaardag van de geboorte van Paul Gilson, ‘De
Autotoerist’, Orgaan van de Vlaamse Automobilistenbond, XVIII, 1965, nr.
25.
- E. Hullebroeck, Zang en Strijd, Antwerpen, 1952.
- P. Gilson, Notes de musique et Souvenirs, ‘Collection Voilà’, Brussel, 1942.
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Het nabije verleden
(Redactie) Het lag in onze bedoeling in dit hoofdstuk een reeks getuigenissen op te
nemen, omtrent alle Vlaamse componisten, die maximum tien jaar overleden zijn.
Wij deden hierbij, daar waar het ook maar kon, een beroep op medewerkers, die een
of andere toondichter persoonlijk hadden gekend en die dus a.h.w. een geschreven
portret van die kunstenaar konden leveren. Het is ons niet steeds mogelijk geweest
‘directe’ getuigenissen te bekomen. Wij waarderen des te meer, dat verscheidene
zoons van componisten niet hebben geaarzeld een ‘geschreven portret’ van hun vader
te bezorgen. Vooral dié artikels bezitten beslist een hoge documentaire waarde.
Wij verzoeken de lezer deze getuigenissen niet te beschouwen als musicologische
studies en verwijzen daarbij naar de titel van dit nummer: ‘Snapshots uit Vlaanderens
muzikaal verleden’.
Verder rest ons de aangename plicht al diegenen te bedanken, die ons met raad
en daad... en oorspronkelijk illustratiematerieel hielpen om dit hoofdstuk te realiseren,
in het bijzonder dan CeBeDeM, het Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie te
Brussel.

August L. Baeyens
Antwerpen, 5 juni 1895 - Antwerpen, 17 juli 1966
Met de dood van Arthur Meulemans (29-6-1966) en August L. Baeyens (17-7-1966)
ontvielen ons twee van de meest gezaghebbende personaliteiten in het domein van
de hedendaagse Vlaamse muziekkunst. Meester Arthur Meulemans is te onzent
wellicht de oudste te noemen, die ongetwijfeld op muzikaal gebied de pionier is
geweest van een meer vooruitstrevende harmonische klankenweelde.
Tijdgenoten als Mgr. Jules Van Nuffel (1883-1953), Karel Candael (1883-1948),
Jef Van Hoof (1886-1959), Robert Herberigs (geb. 1886), Lodewijk De Vocht (geb.
1887) e.a., stonden helemaal niet onverschillig tegenover moderne strekkingen en
waren ongetwijfeld vooruitstrevende harmonisten van hun tijd, met een groot
scheppend vermogen en een sterke persoonlijkheid.
Daarnaast trad onmiddellijk een reeks jongere en veelbelovende muziekkunstenaars
aan, die resoluut het kader doorbraken waarin geslachten van Belgische componisten
tot dusver geëvolueerd hadden. Namen als Maurits Schoemaker, Godfried De Vreese,
Jef Schampaert, Cl. D'Hooghe, Karel Albert, Marcel Poot, enz., vormden de eerste
aanvalsgroep, die onmiddellijk na de oorlog 1914-1918 de moderne muziek in
Vlaanderen zouden propageren.
Het was alleszins een woelige periode: het optreden der jongeren was een
revolutionair gebaar, dat in de eerste plaats breken wou met alles wat voorafging.
Deze periode droeg bij ons het karakter van een alles meeslepende bezieling voor
het nieuwe, en de grote verscheidenheid van nieuwe muzikale formules en
uitdrukkingswijzen werd de basis van de componisten, die uitsluitend gingen denken
met de begrippen van dit nieuwe en het dan ook exclusiever gingen beleven en
uitdrukken.
Een van de voornaamste exponenten onder deze trits jongeren, was onze rasechte
Antwerpenaar August Baeyens. Hij is - en naar wij menen terecht - de figuur geweest,
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die in ons land wellicht het doeltreffendst de scheiding trok tussen ‘oud’ en ‘nieuw’
op muzikaal terrein. Met zijn oeuvre was hij ongetwijfeld een zuivere
vertegenwoordiger van de expressionistische sonoriteitsbouw; zijn klankbouwkundig
inzicht spreekt ondubbelzinnig voor de tijdswil.
August L. Baeyens, geboren te Antwerpen op 5 juni 1895 uit ouders van Kempische
oorsprong (Antwerpse Kempen), is een autodidakt te noemen, vooral voor wat de
compositiestudie betreft.
Zijn sterke onafhankelijkheidszin, zijn kritische geest, maar vooral zijn
onoverkomelijke tegenzin voor het woord ‘diploma’ weerhielden hem ervan een
vaste leiding te volgen. Niettegenstaande dit alles genoot hij het eerste
muziekonderricht aan het Koninkijk Vlaams Muziekconservatorium van zijn
vaderstad, waar hij toch de noodzakelijke diploma's verwierf voor notenleer en
altviool.
Als altist nam hij actief deel aan alle belangrijke gebeurtenissen van het Antwerps
muziekleven. Hij fungeerde in menige concertvereniging en ook in het operabedrijf
als alto-solo en stichtte, kort na wereldoorlog 1914-1918, met enkele andere
Antwerpse musici, het ‘Kamermuziek-Gezelschap van Antwerpen’, dat als doel had:
oor hebben voor het nieuwe en het propageren van de ‘moderne’ kamermuziek Dit
organisme heeft vele jaren toonaangevend werk verricht en heel wat verdienste en
naam verworven.
Als componist is Bayens zeer vroeg een eigen weg opgegaan. Het is een moeizame
weg geworden, maar - naar hij zelf steeds zei -, wèl de moeite waard.
Hij behoort in elk geval te worden gerangschikt bij de ‘modernen’ van deze jongere
generatie en is in menig opzicht daarin steeds een toonaangevend element geweest.
Met zijn eerste werken als ‘Niobe’ voor orkest (1918), het ballet ‘De dode dichter’
(1920) en het klavierstuk ‘Diogenes’ (1920), staan wij reeds voor composities waarin
de symptomen duidelijk waar te nemen vallen van de ontwikkeling een nieuwe
architektuur en harmonisatie.
Verscheidene liederenbundels op teksten van R. Avermaete, P. Van Ostayen, G.
Burssens, V.J. Brunclair, J. Greshoff en J. de Harduyn, getuigen evenzeer van de
steeds naar zichzelf zoekende en streng-persoonlijke Baeyens. Het zijn tenslotte
liederen die zeer verschillend van inhoud zijn, maar geschreven met een opvallende
vindingrijkheid en toch warme lyriek.
Naast deze reeds aanzienlijke vokale produktie, laten zijn

Vlaanderen. Jaargang 15

387

August L. Baeyens:
links: fragment uit ‘Notturno voor simfonie-orkest’ (30.12.1953).

symfonisch oeuvre en kamermuziek nog veel ruimere keus. Onder de met groot
vakmanschap gecomponeerde orkesten kamermuziekwerken, citeren wij:
- Voor symfonisch orkest: de ‘Sinfonia Breve’ (1928), 6 symfonieën
(1923-1939-1949-1952-1954 en 1955);
- Voor Kamerorkest: ‘Arkadia’ voor 19 instrumenten (1951);
- Voor Kamermuziek: 5 strijkkwartetten (1922-1925-1927-1949 en 1951); 1
sonate voor viool en klavier (1952); 1 sonate voor klavier (1930); 1 blaaskwintet
(1950), enz. Het zijn alle werken uit een zeer uitgebreide produktie, waarin hij
meer dan eens blijken gaf van een vruchtbaar talent.
Zijn vijfde strijkkwartet werd trouwens in 1951 te Luik be kroond in de
Internationale compositie-wedstrijd voor strijkkwartetten.
Naast deze muziek bij de hoorspelen ‘Barabbas’ van M. de Ghelderode en ‘Piranesi’
van R. Avermaete, componeerde hij 3 opera's, nl. de radio-opera ‘Corolianus’, naar
het gegeven van W. Shakespaere, in nederlandse vertaling van L.A.J. Burgersdijk
(1941), ‘De Ring van Gyges’, in twee delen, naar het gelijknamig werk van August
Monet (1943), en ‘De Triomferende Min’ door Dirk Buysero (1948). Tot een van
de belangrijkste werken, die hij de laatste jaren van zijn leven componeerde, behoort
ongetwijfeld het concerto voor altviool en orkest te worden gerangschikt, dat tevens
met een opname op grammofoonplaat werd vereerd in de serie van Belgische
componisten, uitgegeven onder de auspiciën van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur.
De ritmiek speelt in August Baeyens' oeuvre een niet te onderschatten rol, die hij
weet vruchtbaar te maken voor het nieuw gebeuren. Wanneer men trouwens een
partituur van hem bekijkt, wordt men misschien wel een ogenblik afgeschrikt door
de vele maatwisselingen en de uiterlijke gecompliceerdheid hiervan. Bij nader toezicht
blijkt nochtans al spoedig dat deze zuiver en alleen ontstaan zijn doordat de componist
de ontwikkeling van het rhythmisch gegeven nauwkeurig wenste te volgen.
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Zijn gewrochten werden te allen kant uitgevoerd, en ook nu nog steeds verschijnt
zijn symfonisch oeuvre regelmatig op de programma's van de B.R.T. Nochtans komt
aan Meester Flor Alpaerts de grote eer toe de eerste te zijn geweest, die het destijds
aandurfde werk van deze moderne toondichter op zijn concertprogramma's te plaatsen.
Zijn naam zal eveneens onafscheidbaar verbonden blijven met de ontwikkeling
van het muziekleven in de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen. Sedert 1932
vervulde hij hierin reeds een belangrijke rol, en in 1944, bij de bevrijding, werd hem
de directie van deze instelling toevertrouwd.
Naar best vermogen heeft hij die taak een eerste maal tot in 1948 vervuld, daarna
opnieuw van 1953 tot 1957, zich daarbij uitsluitend richtend naar de
stichtingsprincipes van deze instelling: in wezen Vlaams zijn en de kunst dienen.
De moderne muziek heeft aan hem - biezonder in Vlaanderen - zéér veel te danken,
en zijn betekenis als componist ligt evenzeer in de evolutie van het tijdsgebeuren in
zijn oeuvre, als in de schoonheid waarmede het gecomponeerd werd.
De evolutie van Baeyens' eigen stijl heeft zich gaandeweg en langzaam voltrokken
met een duidelijke oriëntatie naar een toenemende soberheid in de gebruikte
uitdrukkingsmiddelen. Zo mocht hij dan een muziek schrijven die steeds en altijd
het karakter droeg van een verfijnd kunstenaar.
Onder de schoonste kenmerken van deze rasechte Vlaamse kunstenaar als mens
zullen wij immer zijn joviaal en dienstvaardig voorkomen noemen en zijn nooit
verzwakkende belangstelling voor het muziekleven.
Zijn afsterven ontnam ons een in-goed mens en groot Vlaams kunstenaar, wiens
lange en rijkbeladen artistieke loopbaan in onze muziekgeschiedenis voor het
nageslacht zal bewaard blijven.
Drs. Karel De Schrijver.
toondichter-musicoloog.

Vlaanderen. Jaargang 15

388

Jan Broeckx
Antwerpen, 2 juni 1880 - Antwerpen, 17 januari 1966
Jan Pieter Karel Broeckx werd te Antwerpen geboren op 2 juni 1880. Reeds op
7-jarige leeftijd begon hij muziek te studeren. Zijn opleiding genoot hij vooral bij
Lodewijk Mortelmans, bij Jan Blockx (harmonie) en Peter Benoit (compositie) aan
de Vlaamse Muziekschool van Antwerpen.
Als koordirigent oogstte Broeckx vele lauweren, o.m. als dirigent van de
Gildebarden, sedert 1897, als leider van het socialistisch mannenkoor ‘Lasallekring’,
sinds 1911, en als directeur van het gemengd koor ‘Arti vocali’, dat hijzelf in 1918
oprichtte. Intussen was hij ook koorrepetitor van de Koninklijke Vlaamse Opera en
van het Peter-Benoitfonds. Tevens was hij eerste violist in de Koninklijke Vlaamse
Opera en speelde hij in de concerten van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde,
de Nieuwe Concerten en de Volksconcerten.
In 1908 werd Broeckx benoemd tot leraar voor notenleer aan het Koninklijk
Muziekconservatorium te Antwerpen en in 1935 werd hem de leerstoel voor harmonie
toegewezen. Van 1906 af was hij ook muziekleraar aan de stedelijke oefenschool
voor jongens en van 1922 aan de stedelijke normaalschool te Antwerpen.
Hij stierf in deze stad op 17 januari 1966.
Wanneer we zijn werkzaamheden overschouwen, hoeft het ons niet te verwonderen
dat Broeckx het meest bedrijvig was op het gebied van koor- en liedcompositie.
Onder invloed van zijn opleiding is zijn werk aanvankelijk romantisch getint. Vertoont
de melodie een lyrische vlucht en grote zangkwaliteiten, dan treffen in de harmonisatie
en orkestratie toch vaak een durf en rijke kleurelementen die wijzen naar het moderne
palet van het impressionisme.
Jan Broeckx was een zeer produktief componist. Werken die zijn begaafdheid
voor het koorensemble illustreren zijn o.m.: de operette Studentenliefde (1912), de
cantates Feest in 't land (jubelcantate geschreven in opdracht van het Antwerpse
stadsbestuur ter gelegenheid van het eeuwfeest van Belgiës onafhankelijkheid in
1930), Wereldvrede (1938), Huldezang aan Peter Benoit (1939), Ruimte. Deze
cantates met hun brede lyriek, hun expressieve en schilderende harmonisatie en
orkestratie zijn echte voorbeelden van Broeckx' schrijfwijze.
Het is nochtans op het gebied van het lied, en dan meer in het bijzonder van het
kinderlied, dat Broeckx het beste heef't gepresteerd. Vlaamse strijdliederen die o.m.
om hun inslaande, volkse melodie, gesteund door een pittig ritme, grote populariteit
verwierven zijn o.m. Vlaanderen dierbaar land, Hoge toren, Ons denken doodt men
niet.
Met zijn 900 kinderliederen poogde hij een vernieuwing te brengen in dit genre,
zowel naar de geest als naar de vorm. Hij trachtte zichzelf in te leven in de
geestesgesteldheid van het kind en wist daardoor het hele karakter aan de opvatting
van de jeugd aan te passen. De melodie werd wel geïnspireerd door de tekstinhoud
maar is steeds afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Eenvoudige, bijna
declamerende melodieën zijn dan ook geen uitzondering. In de begeleiding treden
bescheiden kleurelementen naar voren en wordt diversiteit nagestreefd in
klankmogelijkheden en in verfijning. Fijne humor en intimiteit domineren in deze
talrijke liederen waaronder we o.m. vermelden: Karrekiet, Vriezeman, 't
Kanarievogeltje, De gouden zee, Mijn vrijer is een kereltje.

Vlaanderen. Jaargang 15

Vermelden we tenslotte dat Broeckx, die door de Koninklijke Vlaamse Academie
bekroond werd met de vierjaarlijkse prijs voor het kinderlied, ook didactisch werk
schreef zoals de ‘Handleiding bij het Onderricht in de Theorie der Muziek’, uitgegeven
in 1926.
Dr. Jozef Robijns, Professor aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Michel Brusselmans
Parijs, 12 februari 1886 - Brussel, 20 september 1960
Michel Brusselmans studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel
en voltooide zijn opleiding bij Huberti, Tinel en Gilson. Pas op vijfentwintigjarige
leeftijd componeerde hij zijn eerste werk: ‘Vlaamse Kermis’, waarover Charles Van
den Borren schreef: ‘De wijze, waarop Brusselmans, soms met scholastische middelen,
een waggelende, koddige menigte weergeeft, getuigt van een scherpe visie, een zin
voor ritme en, over het algemeen, een opmerkelijke uitdrukkingskracht’.
Zijn talrijke orkestwerken geven in ruime mate blijk van zijn gehechtheid aan het
Vlaamse land. Wij citeren: ‘Vlaamse schetsen’, ‘Vijf Vlaamse dansen’ en vooral zijn
‘Vlaamse Rhapsodie’, waarvan Paul van Crombruggen, Brusselmans' leerling en
intieme vriend, zei: ‘...men ontdekt er de Vlaming in, die Michel Brusselmans zijn
leven lang geweest is, niettegenstaande zijn peregrinaties doorheen Frankrijk,
Zwitserland, Italië en Spanje, niettegenstaande zijn Parijse oorsprong, zijn jarenlang
verblijf in de Franse lichtstad en zijn ontelbare kontakten met de Franse wereld.
Michel Brusselmans ging er steeds prat op Vlaming te zijn van huize uit, Vlaamse
Brusselaar, en zijn grootste genoegen was in zijn sappig Brussels anekdoten te mogen
vertellen, die hij zo onweerstaanbaar juist in zijn Vlaamse Rapsodie heeft weten om
te toveren met uitmuntende muzikale middelen’.
Vermelden wij nog, dat zijn oeuvre nog meerdere koor-
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Michel Brusselmans:
links: beginbladzijde uit de 2de symfonie voor orkest (1932-33).

werken omvat, o.m. het oratorium ‘Jezus’, alsmede Kamermuziek. Hij heeft zijn werk
in volle vrijheid geschapen. Te Parijs of in Provence levend, heeft hij steeds geweigerd
zich door een vaste betrekking te laten binden, die hem min of meer van zijn vrijheid
zou beroofd hebben. Hij heeft

rechts: portret

verkozen slechts muziek te maken - al was het soms filmmuziek. Dank zij de strenge
tucht die hij zichzelf oplegde heeft hij zijn persoonlijkheid weten te vrijwaren. Zo
heeft hij met geduld een werk opgebouwd, dat zich kentekent door eenheid en
zuiverheid van stijl.

Jules - Toussaint de Sutter
Gent, 10 april 1889 - Fréjus, winter 1959
De componist Jules-Toussaint De Sutter (hij werd gedoopt als Dieudonné-Jules) zag
het licht in 1889 te Gent. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van zijn
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geboortestad piano, harmonie, contrapunt en fuga en voor de compositie was hij er
leerling van de toenmalige directeur Emiel Mathieu. De tweede Prijs van Rome werd
hem toegekend in 1913. In 1914 week hij uit naar Engeland, doch spoedig daarop
werd hij gemobiliseerd en naar het IJzerfront gestuurd.
De stichting van het Symfonie Orkest van het Veldleger door Comeil de Thoran,
zou voor De Sutter een tweede leerschool worden want hij werd er aangesteld als
tweede dirigent hetgeen zijn debuut betekent in de orkestdirectie.
Na zijn demobilisatie in 1919, behaalde hij de eerste Prijs van Rome met zijn
kantate ‘Tyl Ulenspiegel banni’ en hetzelfde jaar werd hij directeur van het
muziekconservatorium te Oostende. Na gedurende zeventien jaren zijn beste krachten
gewijd te hebben aan deze inrichting, die hij tot een bijzonder hoog niveau heeft
weten te verheffen, wordt hij in 1936 aangesteld als directeur van het Koninklijk
Muziekconservatorium te Gent.
De Sutter was een typische verschijning: een rijzige gestalte met lange, zwarte
haren en een puntbaard; droeg een lavallière-das en een zwarte, vilten hoed met brede
rand. Zo heeft men deze figuur te Oostende gekend van 1919 tot 1936.
Het oeuvre van deze componist, dat niet bijzonder omvangrijk is, omvat
verschillende genres die alle getuigen van een voorname melodische vinding: een
symfonie, drie symfonische gedichten, symfonische Variaties, een pianoconcerto,
de lyrische legende ‘Tsilla’, de kantate ‘Vlaanderen’, de opera ‘Maya’, verscheidene
kamermuziekwerken en een groot aantal liederen.
Zijn muziek brengt de weerspiegeling van zijn innerlijk wezen: een aristocratische
fijngevoeligheid, geen grootspraak noch woelige aspecten, een sensibiliteit die soms
een emotionele bezieling vertoont, een charme die meer Frans dan Vlaams getint is,
en dit alles baadt in een uiterst verfijnde romantische atmosfeer. Want De Sutter was
in feite een laat-romantieker waarvan de werken invloeden vertonen van César Franck
en van de Russische school. In zijn symfonie is de invloed van Franck duidelijk
hoorbaar in het gebruik van de chromatiek, in sommige melodische wendingen en
in de manier waarop het geheel geïnstrumenteerd wordt. Voorbeelden van de
Russische invloed zijn trouwens niet te ontkennen in het symfonisch gedicht ‘Ivan
Tchernovitch’ en in het pianoconcerto. Bijna alle werken vertonen nochtans een
intense expressieve kleur die zich vol distinctie weet te uiten in heldere of wazige
stemmingsbeelden, die de reflectie zijn van zijn eigen dichterlijke natuur.
De uitbeelding van zijn gemoedstoestand vindt men het duidelijkst in het
merkwaardige symfonisch gedicht ‘Bij de dood van een kind’, dat gecomponeerd
werd in 1922 bij het overlijden van zijn enig zoontje, dat jarenlang door een
ongeneeslijke ziekte gekweld werd. Dit treffend klankbeeld, dat ons hier en daar
doet denken aan ‘La Procession Nocturne’ van Henri Rabaud, brengt een bewogen
en ontroerend lyrisme met soms wrange accenten en schrijnende akkoorden. De
droefenis van dit afsterven werd hier door de componist op een meesterlijke en tevens
tragische wijze in klanken omgezet.
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Ev. De Buck: Portret van Jules-Toussaint De Sutter, met muziekschrift en opdracht van de componist.

De Sutter hechtte het grootste belang aan de melodische lijn, die altijd een golvende
en soepele wending vertoont en keurig en bekoorlijk wordt ingekleed. Vandaar
waarschijnlijk zijn grote voorliefde voor de vocale muziek en bijzonderlijk voor het
kunstlied. Want De Sutter was een geboren liedcomponist die een ganse reeks liederen
heeft nagelaten, zowel op Franse als op Nederlandse teksten. De sensibiliteit van
deze aristocratische figuur komt in het lied het meest tot uiting en hier heeft hij dan
ook zijn kunstenaarstalent tot zijn volle ontplooiing weten te brengen. Ook de
pianobegeleiding van zijn liederen kreeg een uiterst verzorgde afwerking die op een
voortreffelijke wijze in nauw verband bleef met de inhoud van de tekst.
Men heeft De Sutter onder de Vlaamse componisten gerangschikt, alhoewel de
aard van zijn muziek weinig of geen specifieke Vlaamse aspecten vertoont. Hij
schreef geen liederen in de eigenlijke volkstrant, zoals zijn voorgangers Peter Benoit,
Jan Blockx en Lodewijk Mortelmans. Men zou liever geneigd zijn een vergelijking
te treffen tussen zijn muziek en die van August De Boeck. Zoals De Boeck werd De
Sutter eveneens beïnvloed door het rijk gekleurde orkestraal palet der Russen, en
zijn liederen getuigen eveneens van een subtiele en intieme dichterlijke inhoud.
De muziek uit onze eeuw, waar de stromingen, tendenzen en experimenten elkander
zo snel en vol verscheidenheid opvolgden, heeft op De Sutter geen vat gehad. Hij
blijft trouw aan de romantische tradities en drukt zich uit in een ontroerend lyrisme,
waarin het individueel gevoelselement soms een belangrijke taak te vervullen heeft.
Wij waren eens getuige van een dialoog tussen De Sutter en de Waalse componist
Jos. Jongen betreffende sommige aspecten van de nieuwe richting in de muziek en
voornamelijk aangaande het veelvuldig gebruik van het dissonant element. De Sutter
die de nieuwe tendenzen volledig afkeurde, beweerde dat het niet moeilijk was
dissonante akkoorden te bezigen, waarop Jongen pittig repliceerde: ‘Non, mais c'est
la façon de les amener...’
De Sutter mag geen componist genoemd worden die blijk gaf van een grote
spontaneïteit, want vele werken hebben een langzaam en soms moeilijk
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wordingsproces gekend. De librettist van zijn opera ‘Maya’, L. Swolfs, heeft jarenlang
bij hem moeten aandringen, vooraleer hij uiteindelijk de dubbele maatstreep trok.
Tijdens zijn leven werden zijn werken maar weinig uitgevoerd. Hij was te fier om
zelf zijn composities aan de dirigenten voor te leggen en het was enkel op het einde
van zijn loopbaan, dat de B.R.T. enkele van zijn werken programmeerde.
Deze uitnemende componist, die veel van het leven heeft genoten, kende nochtans
een tragisch einde. De Sutter vertrok naar Nice in de winter van 1959 en werd wegens
een autodefect verplicht te overnachten te Fréjus, alwaar hij, samen met zijn
echtgenote, omkwam als slachtoffer van de dijkbreuk.
Het noodlot heeft gewild dat deze atheïst, lid van de vrijmetselaarsloge, te Fréjus
in gewijde aarde rust.
Luc. Van Branteghem
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Gaston Feremans
Mechelen, 20 mei 1907 - Berchem (Antwerpen), 11 februari 1964
Feremans' portret ‘tekenen’ is moeilijk. Het ‘beschrijven’ nog moeilijker, omdat men
dit niet kan zonder een zekere schroom te moeten overwinnen. Het beeld dat men
zich van iemand vormt, blijft immers altijd onvolledig...
Hij was een donkerharige man, klein van gestalte, groot voorhoofd, gebogen neus
en een paar donkere vurige

Een bladzijde uit het oratorium ‘Het bronzen hart’ (1961).

ogen. Ogen die u scherp van achter de concave brilglazen observeerden,
bekritiseerden, uitlachten, bewonderden. Achter die ogen brandde een sterke en
schrandere geest, nooit rustend, altijd zoekend, altijd strevend. Zoekend het schone
in mensen en dingen, zonder het evenwel altijd te vinden. Strevend naar de hoogste
vormen

Gaston Feremans op vijftigjarige leeftijd (1957).
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van ethiek en esthetiek, zonder deze vormen altijd te genaken.
Hij was veelzijdig begaafd. Hij kon zingen - zijn stem is onvergetelijk -, hij kon
schrijven - zijn brieven, in sierlijk handschrift, zijn juwelen van taalvaardigheid. Hij
was niet bevreesd de pen soms voor het penseel te ruilen. Hij was pianist, organist,
violist. Hij hanteerde de dirigeerstok met benijdenswaardige behendigheid en
vakkennis.
Als dirigent wou hij schitteren. Veeleisend voor zijn zangers, eiste hij van zichzelf
niet minder. Hij gaf zich totaal. Weinigen, buiten enkele groten als een Herbert von
Karajan - op wie Feremans waarachtig jaloers was - hebben dat fascinerende over
zich, dat een ganse zaal in lichtelaaie zet. Feremans bezat deze gave in hoge mate.
Vals pathos was hem onbekend. Met sobere beweging, maar met groot gezag, leidde
hij orkest en koor naar de hoogste volmaaktheid. Als leider van ‘Het Vendel’-koor
wist hij overal een overweldigende indruk na te laten.
Doch boven alles was hij componist.
Muziek was inherent aan Feremans. Door haar leefde hij. Voor haar streed hij.
Als componist koos hij de nog meer stabiele, traditioneel-muzikale lyrische formule.
Wars van alle snobisme, verloor hij nooit zijn natuurlijkheid. Gezochtheid vermeed
hij beslist, zodat heel wat onvervalste parels te vinden zijn in zijn nagelaten oeuvre,
dat niet zeer omvangrijk is, maar toch genoegzame waarborgen voor de toekomst
biedt. In liederen als ‘Het Angelus in Vlaanderen’ (1952, tekst: Jef Weyts),
‘Allerheiligen’, ‘Kerstvisite’, ‘Lichtmis’, alledrie uit de ‘Kleine Jaarkrans van
Geestelijke en Wereldlijke Liederen’ (waarvoor hij in 1958, samen met Jef van Hoof,
de Mortelmansprijs ontving; tekst: Karel Vertommen), vinden we de zachte, tedere
man die Feremans kon zijn. Ook in ‘Geboren in een Stal’ (1944, tekst: Karel
Vertommen), ‘Bij 't slapend Kind’ (1945, tekst: Siska van Daelen), ‘Ons Kind’ (1950,
tekst: Karel Vertommen).
Kinderen en kinderogen hebben hem, net als de Praagse dichter Rainer Maria
Rilke, die hij trouwens zeer bewonderde, geboeid. Feremans was kind mèt de kinderen.
Eenvoudig als de kinderen zelf. Het was deze eenvoud, die hijzelf zozeer in zijn
leermeester August de Boeck bewonderde, die hem tot een innemende figuur maakte.
Maar daarnaast kon hij, evenals een kind, onnadenkend en roekeloos zijn.
Opbruisend onbeheerst en onberekenbaar, zodat hij zich in het verkeer met mensen
menige moeilijkheid op de hals haalde.
Wanneer dan de spijt nadien ging knagen, kon hij blijk geven van een voorbeeldige
deemoedigheid en vroomheid. Soms gebeurde het dat hij zich zodanig vergaloppeerde,
dat hij er nadien doodziek van werd. Dan had hij een biezondere behoefte aan begrip
en steun.
Reeds vroegtijdig door een zware ziekte getroffen, kende hij in zijn gemoedsleven
vele ups en downs. Hoe ànders reageerde hij op zijn lichamelijke zwakheid dan
bijvoorbeeld een Karel van de Woestijne dat deed. Deze dichter koesterde zijn ziekte
en betitelde haar als ‘oude troosteres’. Bij Feremans waren lichaam en geest steeds
in tweestrijd. Hoe meer de ziekte zich aan hem vastklampte, hoe onstuimiger zijn
geest reageerde. De muziek die hij dan schreef werd soms angstaanjagend wrang.
Men denke hier aan de ‘Dodendans’ en de ‘Slotpsalm’ uit ‘Het bronzen
Hart’-oratorium (1961). Zelfs in zijn ‘Missa Valentina’ (1956) zijn er akkoorden te
vinden die als angstkreten ten hemel stijgen: een hemelbestormende aanklacht van
het menselijk lijden. Heel ‘Laudes Valentini’, zijn omvangrijkste en o.i. belangrijkste
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oratorium (1955-'56) is op zijn ziekbed ontstaan. Ook hier zijn een onstuimigheid
en een dynamisme te bespeuren, die regelrecht indruisen tegen het
‘aan-het-ziekbed-gekluisterd-zijn’. Hij kon de ziekte niet aanvaarden. Zij werd zijn
noodlot en tevens toch zijn redding. Want met laatstgenoemd oratorium brak hij
voorgoed in de muziekwereld door. Hierin kon Feremans alle registers van zijn
temperament openen. De grond van het oratorium is het verhaal van de groei, de
strijd en de geestelijke triomf van Pater Valentinus Paquay. Gelijklopend was het
ook een triomf voor Feremans. In dit oratorium heeft hij zijn
Wagneriaans-romantische en explosieve natuur kunnen uitleven, al ontbreken geen
momenten van gregoriaans-etherische mystiek en ingetogenheid.
‘Das ewig-Weibliche’ heeft ook Feremans geboeid. Zwoele zinnelijkheid was hem
nochtans vreemd. Hij vereerde in de vrouw vooral het moederschap en het
onaantastbare. Zeer fijn besnaard als hij was, hunkerde hij naar het onbereikbaar
eeuwig-Schone. Hieruit is zijn grote Mariadevotie te verklaren. Maria en het Jezuskind
heeft hij in sublieme liederen bezongen. Men denke aan ‘Advent’ (1952, tekst: Karel
Vertommen), ‘In Uw Handen’ (1954, tekst: K.V.), ‘Maria Hagedoren’ (1952, tekst:
K.V.) e.a.
De eerder nationalistisch voelende Vlaming, onwankelbaar in zijn trouw, uitte
zich het meest ontroerend in het overbekende ‘Gebed voor het Vaderland’ (1944,
tekst: Remi Pirijns). Ook in tal van jeugdliederen. Men denke aan ‘Jeugdlied’ (1958,
tekst: Wies Moens), ‘Nieuwe Paden’ (1958, tekst: Jef Lesage), en aan ‘Het Peloton’
(1958, tekst: Jef Lesage), dat alle andere o.i. overtreft en dat met de beste
internationale soldatenliederen kan wedijveren.
Feremans had, zoals ieder ander trouwens, ook minder mooie kanten.
Men heeft hem een Uilenspiegel genoemd. Talrijk zijn de anecdoten die in verband
met hem de ronde doen. Maar naast deze minder-storende, en dus meer naïeve
spotternijen, kon Feremans iemand gewild pijn doen. Men moest steeds met hem op
zijn hoede zijn. Men kon hem best met een sluwe Brabantse Reinaert vergelijken, die
even onbarmhartig als radicaal de levenswijze, de mening en het werk van anderen
kon afbreken zonder schijn of schaduw
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van berouw. Velen hebben hem hierom de rug toegekeerd en onherroepelijk
veroordeeld. Wanneer hij het al te bont had gemaakt, trok hij zich liefst in zijn
Malpertuus terug, bij vrouw en kinderen. Daar voelde hij zich nog het veiligst. Maar
waarom zouden we niet tot vergeving van deze enkele schelmse streken geneigd zijn,
die eerder aan een al te hartstochtelijke natuur en aan buitensporige overmoed, dan
aan een werkelijk slechte inborst toe te schrijven waren? Een kunstenaar leeft immers
op een totaal andere wijze dan de meeste mensen...
Laten we daarom de kleinmenselijke gebreken met een brede glimlach wegvagen
en laten we dit ‘geschreven portret’ beëindigen met de hoop dat Gaston Feremans
in de toekomst meer begrip moge kennen dan dat dit gedurende zijn leven het geval
is geweest. Mochten zijn nagelaten composities, om het met Prof. Dr. F. van der
Mueren te zeggen, als ‘waardevolle bewijzen van ons artistiek vermogen niet ongezien
voorbijgegaan of vergeten worden’.
Y.S.M.

Remi Ghesquiere
Geluwe, 9 december 1866 - Brugge, 10 oogst 1962
Het is nauwelijks nodig Remi Ghesquiere in zijn uiterlijk voorkomen te beschrijven.
Hoe dikwijls is hij niet verschenen op het podium van onze concert- of toneelzalen,
als leider van de Zingende Meisjes, in de jaren 1925-1940! Hoeveel keren heeft men
hem niet gevierd! Alleen mensen die een hoge ouderdom bereiken komen zo dikwijls
in het nieuws. Hij werd gevierd toen hij 70 jaar, 80 jaar, 90, 95 jaar werd, met
huldeartikels in de pers, en telkens ook foto's. Geheel het land kende de man met de
puntbaard, de bril, de goedige glimlach, het zwart mutsje... Zó verscheen hij op het
nationaal zangfeest van 1956 om zijn ‘De trommel slaat’ te dirigeren, op het
TV-scherm in 1960 om geïnterviewd te worden of om zijn pianomethode voor te
stellen, en zó ten slotte staat hij op de onlangs in zijn geboortedorp Geluwe onthulde
gedenkplaat.
Doch de uiterlijke verschijning van deze krasse ouderling, waarvan iedereen
voorspelde dat hij honderd jaar zou worden, openbaart slechts ten dele zijn veelzijdige
persoonlijkheid, als muzikant, schrijver, flamingant, folklorist, liturgist en
familievader...
Laat ik beginnen met het laatste, waarover ik wellicht nog het best kan getuigen,
als een van zijn tien kinderen, die niet enkel zijn jeugd bij hem doorbracht, maar bij
hem woonde gedurende de laatste vijftien jaren van zijn leven. Hij was een goede
vader. Hij eiste veel van zijn kinderen. Hij regeerde over zijn familie als de
gezagsdrager, ‘tamquam auctoritatem habens’. Hij zat voor aan tafel, zegde zelf,
ernstig en traag, de tafelgebeden voor; gaf 's morgens en 's avonds de vaderlijke
zegen... Van jongsafaan leerden wij op het eerste woord te gehoorzamen. Hij moest
nooit naar ‘geweldige middelen’ grijpen. Hij kon zeer teder zijn, maar we werden
niet vertroeteld. Vader was van mening dat men zich best niet te veel met de kinderen
bezighoudt en ze niet te veel doet opmerken... Dan blijven ze natuurlijk,
ongedwongen, kinderlijk... Doch als het er op aankwam ons iets te doen voordragen,
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zingen of spelen, moesten wij zonder meer vooruitkomen. Hij was fier op zijn
kinderen. Hij was overigens voortdurend in de weer om ons alles wat nodig of nuttig
was te leren: lezen, zingen, piano en orgel spelen, luisteren, kijken... met daarbij een
zekere neiging om eigen gedacht en visie op de dingen te imponeren, op te dringen...
zo lang ten minste als we niet volwassen waren en eigen inzichten verwierven. Hij
had voor onderwijzer geleerd en hij heeft geheel zijn leven iets blijven behouden
van de ‘schoolmeester’, die zelfzeker gezag voert, beslist, doceert...
Het is niet moeilijk om hem als muzikant te tekenen. Hij had een zekere aanleg
voor muziek geërfd, vooral van zijn moeder, die met haar diepe altstem een heel
repertorium volksliedjes en rijmpjes, met volle overgave, aan haar kinderen voorzong
en voorzegde. Die overgeërfde muzikaliteit werd vanzelfsprekend ontwikkeld op de
normaalschool en kostersschool te Torhout en later aan het conservatorium te Gent.
Maar de voorkeur voor het lied, het kinderlied, het volkslied is hem geheel zijn leven
bijgebleven. Het volstaat een kataloog van zijn werken te doorlopen om zich daarvan
te overtuigen. Men vindt er een lange reeks uitgaven met liederen voor de Kerk, de
school, de huiskring, het verenigingsleven. Enkele grotere werken: koren, operettes,
een pianomethode in vier delen en, onuitgegeven, enkele cantates. Maar zelfs in die
grotere werken vindt men zijn voorliefde terug voor het melodieuze, het eenvoudige,
het natuurlijke, het populaire, eigen aan het lied. Hij komponeerde trouwens liederen
tot in de laatste maanden van zijn leven en hij liet ons hele stapels handschriften na
met liederen op teksten van René De Clercq, zuster Maria-Jozefa, Guido Gezelle,
David Tomkins, enz.
In zijn liederen heeft Remi Ghesquiere misschien nog beter dan in zijn vele
geschriften (bijdragen voor dag- en weekbladen, dagboeken, gedichten, vooral
gelegenheidsversjes), zijn eigen portret getekend. Hij verschijnt er als diepgelovig,
liturgisch voelend christen kunstenaar, als geestdriftig en overtuigd Vlaamsgezinde,
als voorstander van een gezond, hoogstaand, innig familieleven. Natuurlijk is hij in
al die dingen kind van zijn tijd geweest. Hij is geboren en opgegroeid in de volle
weelde van het Vlaams romantisme. Hij heeft gedweept met Conscience, Rodenbach,
Gezelle, Benoit en hij is een onverbeterlijke romantieker gebleven tot in zijn oude
dag. Vergelijk zijn eerste godsdienstige liederen: O Maria die daar staat,
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links: portret van Remi Ghesquiere.

rechts: Uittreksel uit het lied ‘Naar Groeningeveid’ van Remi Ghesquiere, gecomponeerd in 1902,
n.a.v. de 600ste verjaardag van de Guldensporenslag, die te Kortrijk werd gevierd, o.m. met een stoet,
waarin de toondichter aan het hoofd van zijn zangersgilde opstapte, al zingend van ‘De trommel slaat’
en ‘Naar Groeningeveld’.

Maria milde en machtig, O Ene uit al (1890) met zijn 10 Marialiederen (1955);
vergelijk zijn eerste Vlaamse strijdliederen: De Trommel slaat en Naar Groenigveld
(1902), met de Liederen van Uilenspiegel voor Nele, posthuum verschenen in 1966,
bij de Centrale Muziekhandel te Halle... Gij ziet er een zekere vooruitgang en
verfijning in de kompositietechniek en de harmonisatie, maar de romantische geest
en de romantische ‘tournure’ van de melodie blijven dezelfde, geïnspireerd trouwens
door de romantische teksten die hij koos.
Toch zou men verkeerd doen in hem niets anders te zien dan een dromer, een
zonderling die zichzelf overleefd had en buiten de werkelijkheid leefde. Zeker, hij
had zijn eigenaardige en nu voorbijgestreefde opvattingen: hij was in 1960 dezelfde
taalparticularist gebleven die hij in de jaren 1880-1890, onder invloed van Guido
Gezelle en Alfons Mervillie, geworden was. Hij bleef tot de laatste dag van zijn leven
toe een overtuigd en konsekwent voorstander van het Westvlaams en van een zeker
taalpurisme. De redactie van ‘West-Vlaanderen’ zou daarover ongetwijfeld een
woordje kunnen meespreken... Maar hij bleef tevens met zijn twee voeten in de
werkelijkheid staan en verdedigde en beleefde voordurend een zeer praktisch
flamingantisme: Vlaams in de huiskring, in het openbaar leven; Vlaams gebruiken
in alle betrekkingen met openbare besturen en instanties, Vlaams spreken te Brussel,
de voorkeur geven aan Vlaamse kunstwerken in het concertleven, solidair zijn met
al wie voor de Vlaamse zaak werkt of lijdt...
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Zó was vader ook op godsdienstig-liturgisch gebied. Hij had niets van een halve
mystieker, die in de wolken zweeft met allerlei verheven beschouwingen. Nog minder
van een kwezel die aast op allerlei devoties en praktijken... Ook op dat gebied was
hij zeer nuchter en realist. Hij begon zijn leven als volwassen man, met jaren lang,
als koster, zeer stipt de kerk te openen en te sluiten, de Angelusklok te luiden, de
lichten te ontsteken, de gewaden te bereiden... Hij speelde en zong de liturgische
diensten, drilde zijn zangers en zangertjes, bereidde zorgvuldig zijn Gregoriaans en
zijn orgelstukken voor en was, kort gezegd, een gewetensvol kerkbediende. Doch
het dagelijks kontakt met de liturgie en de kerkmuziek was tevens een aanleiding
om dieper na te denken over de zin van al die traditionele dingen en zo kwam het
dat hij al heel vroeg op dat gebied stellingen verdedigde, die de tegenwoordige
generatie soms wel, met een zekere naïviteit, voorstelt als nieuw en modern. Zo
bijvoorbeeld het gebruik van de volkstaal in de liturgie. Hij pleitte vijftig jaar geleden
reeds voor het invoeren van de volkstaal, niet enkel in lezingen en gebeden maar ook
in de canon van de H. Mis en bij het toedienen van de sacramenten en verwekte, met
zijn theorieën op dat gebied, meer dan eens een zekere sensatie en bij sommigen
medelijdende glimlachjes, op de Nederlandse liturgische weken, waarvan hij een
trouw bezoeker was. En ook hier weer praktisch en realist, komponeerde hij (in 1918
reeds!) een volledig misordinarium, Pater noster inbegrepen, op Vlaamse tekst. Die
‘Vlaamse Mis’ werd te Halle, waar hij toen kapelmeester was, met de goedkeuring
van deken Michiels - ook een voorloper op dat gebied - herhaaldelijk uitgevoerd.
Zo was hij ook in zijn persoonlijk godsdienstig leven: een christen kunstenaar,
niet in de zin van het belijden van een vage religiositeit die tot niets verplicht, maar
wel in het getrouw en eenvoudig naleven van de plichten van de christenmens, in
het bijzonder wat betreft de godsvruchtoefeningen: morgen- en avondgebed - dit
laatste in familie, tot de laatste dag van zijn leven - tafelgebeden, rozenkrans - altijd
eerbiedig en traag - dagelijkse H. Communie (vanaf de decreten van H. Pius X)
regelmatige biecht, voorbeeldig lid van de bond van het H. Hart... Toen hij, na zijn
jammerlijke heupbreuk, in 1962 (hij was toen 96!) niet meer naar de kerk kon gaan,
moest ik hem verscheidene keren per week de H. Communie aan huis brengen. De
eerbied, de waardigheid, waarmede hij al de liturgische gebeden beantwoordde en
de H. Communie ontving, stichtte ons, zijn kinderen, telkens opnieuw en dit is het
beeld van vader zaliger, dat mij altijd het levendigst voor ogen zal blijven staan, nog
schoner en nog dierbaarder dan dat van de muzikant, de kunstenaar, de schrijver en
de Vlaming.
Kan. Jozef Ghesquiere
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Emiel Hullebroeck
Gentbrugge, 20 februari 1878 - Liedekerke, 26 maart 1965

Emiel Hullebroeck: links: Muziekhandschrift en handtekening

rechts: portret

Onder ons volk zijt gij, Emiel Hullebroeck, een van de grootste en
nobelste figuren, omdat gij het belangloos met het offer van uw eigen
rust hebt gediend en opgevoerd tot rijker en schoner leven...
Dr. Ernest Claes
Het zal voor menig muziekgeleerde wel een open vraag blijven, waarom aan de
suprematie der Nederlandse polyfonisten uit de 15de en 16de eeuw plots een einde
kwam. Tot in de 19de eeuw schijnt in onze streken omzeggens niets meer te gebeuren
op het gebied van de compositie. Dat in deze periode bij ons niet meer gemusiceerd
werd, is niet aan te nemen. Beleven wij in het heden niet enigszins hetzelfde
verschijnsel, dat onze uitvoerende kunstenaars meer aandacht opbrengen voor de
muziekscheppingen uit het buitenland?
Politieke en sociale stromingen zijn, in de geschiedenis, dikwijls aanleiding geweest
tot hernieuwde bezieling in de kunst. Bij ons was de geboorte van de Vlaamse
beweging de aanleiding tot de heropleving van het oude lied naast een
onweerstaanbare drift tot het componeren van nieuwe liederen.
Peter Benoit, zijn tijdgenoten en zijn leerlingen, wisten het volkse element in hun
werken in te schakelen. Het zingen in eigen taal werd plots algemeen! De intellectuele
jeugd verenigde zich in studentenbonden en deze gaven nieuw leven en richting aan
de reeds bestaande verenigingen, zoals het Davids- en het Willemsfonds.
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Geïnspireerde leiders, met name Pr. van Duyse, F.A. Snellaert en later Fl. van Duyse,
richtten liederavonden in, die gretig werden bijgewoond.
Bij de aanvang van de 20ste eeuw krijgen de nieuwe liederen een ruime plaats bij
de zingende massa. Tijdens en na de eerste wereldoorlog dringt een generatie van
Vlaamse componisten zich onweerstaanbaar op aan de algemene belangstelling. Paul
Gilson, August de Boeck, Lodewijk Mortelmans, Flor Alpaerts, Lodewijk de Vocht,
Arthur Meulemans, Jef van Hoof, Renaat Veremans e.a. zorgen ervoor, dat naast
hun symfonische bedrijvigheid, ook het volk zijn honger naar het goede lied kan
stillen. De bijdrage van deze componisten in de bewustwording van ons volk is dan
ook ongemeen groot.
Tussen de componisten van zijn generatie was Emiel Hullebroeck een speciale
figuur. Hij was vooral de promotor van het goede gezelschapslied dat, geschraagd
door een eenvoudige begeleiding en een degelijke tekst, tegemoet kwam aan een
gestileerd gezelschapsleven.
Van jongsaf had Hullebroeck het zijne bijgedragen tot bevordering van de
zangkunst. Met zijn A-Capellakoor beleefde hij ware triomfen. Gewetensvol en
entoesiast zette hij het werk van de van Duyses verder met uitvoeringen van oude
en nieuwe liederen.
Trouwens, al hetgeen Hullebroeck in zijn leven heeft ondernomen, was gekenmerkt
door degelijkheid. Als leraar, sinds 1902 verbonden aan de Normaalschool te Gent,
heeft hij de toen gangbare methodes revolutionair omvergeworpen. Met zijn
‘Notenleer door het lied’ en zijn ‘Oefenboek ten dienste van het muziekonderwijs’
wist hij hernieuwde belangstelling te wekken voor de studie in de muziek bij de
jongeren. In 1930 werd hij tot Algemeen Inspecteur van het Muziekonderwijs
benoemd, als opvolger van Paul Gilson. Hullebroeck schreef hierover: ‘Toen ik in
1930 mijn taak als inspecteur opnam, trof ik het muziekonderwijs in een treurige
toestand aan. Er was geen eenheid in de terminologie, noch in de progressiviteit. De
gebruikte boeken waren meestal Frans; in de grensplaatsen en in verschillende grote
centra waren nog veel franstalige leergangen, directeurs en leraars gaven nog liefst
hun lessen in het Frans; drukwerken waren in het Frans, hier en daar tweetalig; de
programma's der concerten, leerlingenvoordrachten, prijsuitreikingen vermeldden
zeer zelden werk van eigen toondichters’. Om een idee te geven over de meer dan
treurige toestand inzake terminologie, vertelt Hullebroeck, hoe men Franse
benamingen had vertaald. Een kwart rust, in het Frans ‘soupir’
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werd vertaald door ‘snik’ en ‘halve snik’, of nog ‘zucht’ en ‘halve zucht’!
Als ‘varende zanger’ heeft Hullebroeck, meer dan dertig jaar, in Vlaanderen en
Nederland, het goede lied gepropageerd. Met de steun van de Leuvense
Studentengemeenschap was hij, in de jaren vóór de eerste wereldoorlog, een
uitverkoren gast in het studentenmidden. Het was de tijd van ‘De Gilde viert’!
Hullebroeck had, met zijn voorname houding, zijn heldere stem en zijn
overredingskracht, van meet af het volk weten te boeien. Reeds in 1910 had hij zeven
liederenbundels gecomponeerd w.o. ‘Moederke alleen’, ‘Marleentje’, ‘De Noordzee’,
‘De Bietebauw’ en ‘Hemelhuis’. Overal waar Hullebroeck optrad werd hij geestdriftig
onthaald. De ‘Bredasche Courant’ (19.1.1912) gaf een rake beoordeling na een
optreden: ‘Em. Hullebroeck begrijpt de ziel van zijn volk, begrijpt ze in al haar
uitingen’.
Zelfs de sombere periode 1914-1918 kon geen afbreuk doen aan het entoesiasme
van ‘Vlaanderens Zangapostel’ zoals men hem noemde. Hullebroeck moest geen
dienst nemen in het leger, daar de mobilisatiegrens niet terugliep tot zijn geboortejaar
1878. Dan maar uitgeweken naar Nederland. Ontelbaar zijn de zangvoordrachten
die hij ten bate van vluchtelingen heeft gehouden. De toenmalige minister van oorlog,
de Broqueville, schreef hem dankbaar: ‘Het doet mij genoegen te vernemen, dat de
concerten, die gij in Nederland geeft, reeds meer dan 12.000 fr. ten bate onzer
ongelukkige landgenoten hebben opgebracht’.
Hullebroeck hield het tot in 1915 vol. Intussen had hij tweemaal aangeboden zijn
liederen voor de jongens aan de IJzer te gaan zingen. Zijn aanbod bleef echter
onbeantwoord. Fel ontmoedigd schreef Hullebroeck: ‘Onze soldaten worden wel
Parijse schunnigheden aangeboden, maar een Vlaams lied! Wat denk je wel?’
En dan kwam plots een tournee door Nederlands-Indië. In zijn boek ‘Insulinde’
heeft Hullebroeck zijn reisindrukken beschreven Tot in de kleinste plaatsen is hij er
opgetreden. Het ‘Soerabaiasch Handelsblad’ (21.10.1915) schreef o.m.: ‘Zijn
schoonste hulde moge het besef zijn, dat hij het Indische publiek heeft gewonnen
voor zich, voor zijn kunst en zijn zaak’. Onschatbare gegevens en nota's over de
Indische en Maleische volksmelodieën heeft hij weten te verzamelen op zijn reis.
De eerste maanden van 1919 zat Hullebroeck nog met allerlei contracten in
Nederland vast en kon slechts nu en dan naar België overwippen. Daar was - aldus
Hullebroeck - ondertussen de inquisitie met volle geweld tegen het Vlaams en de
Vlamingen aan 't woeden gegaan. In het Staatsblad een officieel besluit, waarbij het
voortaan verboden werd de werken van Gezelle, Streuvels, Rodenbach, alsmede de
liederen van Hullebroeck over de post te verzenden.
Over zijn eerste heroptreden te Brussel vertelt Hullebroeck: ‘De Blauwvoet werd
met rauwe kreten beantwoord. Dan is de massa zingend buitengegaan en heeft haar
eerste spontane optocht door Brussel gehouden’. Brussel stond op stelten, zodat men
in de bladen blokletterde: ‘Van Liederen en Blanke Sabels’.
‘Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief’ werd toen een geloofsbelijdenis. C.
Verschaeve schreef geestdriftig: ‘Omdat zijn liederen niet Hullebroeck maar het
Vlaamse Volk zelf zijn, is Hullebroeck mij zo dierbaar, is hij, naar mijn beste voelen,
zo groot!’
Op initiatief van het Algemeen Nederlands Verbond onderneemt Hullebroeck in
1920 een kunstreis naar Zuid-Afrika. ‘Die doel van sy koms is om sy volk nader te
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bring aan ons volk, deur ons te laat kennis maak met die Vlaamse lied’ kon men
lezen in ‘Die Burger’.
Ook in Zuid-Afrika verwekte Hullebroeck een laaiende geestdrift. Na een optreden
te Stellenbosch werd hij door de studenten op de schouders getild onder het zingen
van ‘Hij is tog 'n lekker kerel’. Op vier maanden tijd werden niet minder dan 63
liederavonden ingericht, zoals blijkt uit het boek ‘Zuid-Afrika’, waarin Hullebroeck
zijn reisindrukken verhaalt.
Nog eenmaal zou Hullebroeck een wereldreis ondernemen en wel in 1923 naar
Amerika. Alhoewel hij mild ontvangen werd door de Vlamingen die er woonden, is
deze reis voor Hullebroeck toch enigszins een ontgoocheling geworden. Zijn bedoeling
was na te gaan wat de Nederlandse stam van deze Vlaamse mensen nog verwachten
mocht. Dra ondervond hij dat deze uitwijkelingen wel in hart en ziel Vlaams waren
gebleven, maar dat ook van lieverlede het Vlaams gevoel bij hun kinderen uitsterft.
Een jaar vroeger, in 1922 dus, had Hullebroeck twee belangrijke initiatieven
genomen. Het eerste, dat na tien jaar zou stranden, was het door hem gestichte
muziektijdschrift ‘Muziekwarande’. Zijn plan was eerst dit tijdschrift te versmelten
met een Nederlandse uitgave. Achteraf zag hij daarvan af, daar hij de muzikale
opleiding van ons publiek nog te primitief vond. De bedoeling was, op een brede
schaal, onze mensen in te lichten over al wat in de muziekwereld gebeurde. Het is
inmiddels nog steeds te betreuren dat ‘Muziekwarande’ geen blijvend bestaan heeft
gekend, want het was degelijk en bevatbaar opgesteld.
Hullebroecks tijd werd echter te veel in beslag genomen door het tweede initiatief
uit die tijd, dat zijn levenswerk zou worden: de NAVEA, de Nationale Vereniging
voor Auteursrechten. De stichting ging door in ‘Het Koningske’ te Antwerpen op
een vergadering met Lodewijk Mortelmans, Lode Baekelmans, Edward Verheyden,
Flor Alpaerts, Frans van Dijck, Jan Broeckx en Lode Monteyne.
Reeds in 1897 had Maurice Kufferath te Brussel een poging gedaan om ook in
België een auteursvereniging op te richten, poging die echter jammerlijk mislukte.
Zo bleven,
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al die jaren, de Belgische auteurs lid van de Franse SACEM, dat hier in ons land, op
het gebied van het auteursrecht, de plak zwaaide. Wat Kufferath niet is gelukt, heeft
Hullebroeck na een harde strijd geleidelijk verwezenlijkt. Hij bouwde op, langzaam
maar stevig. Hierbij deed hij beroep op jonge intellectuele krachten, die thuis waren
in de administratie. Het eerste bestaansjaar telde de vereniging reeds 101 leden. Na
twintig jaar waren het er 2500 en beliepen de inningen reeds 22 millioen frank. Ook
Walen en franstaligen schonken hun vertrouwen in de NAVEA en sloten aan.
Hullebroeck ging bekvechten te Wenen op een Internationaal congres van
Auteursverenigingen, met het oog op aansluiting - en werd meteen het ‘enfant terrible’
van de Confederatie.
Toen kwam de oorlog van 1940. Door een Duitse verordening werden alle vreemde
maatschappijen en agentschappen ontbonden. NAVEA werd opgevorderd om al het
werk voor het gehele wereldrepertorium te verzorgen. In 1942 kwamen nog enige
honderden Belgische SACEM-leden over naar de NAVEA. Na de bevrijding werd
door een inmiddels ontstane vereniging, de SOBACEM, klacht neergelegd tegen de
NAVEA en haar voorzitter, wat Hullebroeck enkele weken ‘verzekerde bewaring’
heeft gekost. Na maandenlang onderzoek werd echter door de krijgsauditeur ontslag
tot rechtsvervolging uitgesproken. De NAVEA werd tot SABAM omgetoverd en is
nu uitgegroeid tot een machtige vereniging, die de bewondering opwekt van alle
buitenlandse instellingen.
Zij die Hullebroeck van nabij hebben gekend, hetzij als zanger, leraar, componist
of organisator, behouden een herinnering aan een zeldzaam-schone figuur, die,
historisch gezien, een mijlpaal betekent in onze nationale herwording.
Ernest van der Eyken

Arthur Meulemans
Aarschot, 19 mei 1884 - Brussel, 29 juni 1966
De muzikologen onderscheiden in het werk van Arthur Meulemans veelal drie
perioden: de Mechelse, de Limburgse en Brusselse. Of zulks nu met de evolutie van
het karakter van zijn werk in reëel verband staat, laten we in het midden. Het is
evenwel een feit dat zijn leven als kunstenaar zich afspeelde in drie alleszins
onderscheiden tijdperken, die, wat betreft de aard van zijn prestaties en de
levenswijze, tamelijk fel uiteenliepen.
Over de jeugd van mijn vader te Aarschot en te Mechelen, tijdperk dat uiteraard
ver vóór ons ligt, kennen wij van hem zelf of van zijn enge familiekring een hele reeks
prettige anekdoten.
In verscheidene levensschetsen werd reeds medegedeeld hoe de jonge Meulemans
kon gedijen in de sfeer van aktieve genegenheid van zijn familie en onder invloed
van een zeer kunstminnend vader. Gezien het grote gezin, in grote mate opgevoed
door twee tantes, werd een zekere individualistische instelling bevorderd, die hem
als kunstenaar stimuleerde doch als mens in het dagelijks leven misschien heeft
gehandikapt. Hij wist zich steeds op een bewonderenswaardige wijze boven de kleine
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levensbehoeften en praktische taken te stellen. Hierbij slaagde hij erin, met de muziek
als essentiële en primordiale werkelijkheid te leven.
Wat reeds van jongsaf bij de jonge Arthur opviel was zijn opgeruimdheid, zijn
vrolijke instelling en de genegenheid, die hij wist op te roepen bij ieder die hem kon
appreciëren. Nog in zijn rijpe mannenjaren was de omgang met hem - wanneer hij
ontspannen was - steeds vol humor en met een fijne kritiek op barokke toestanden.
Hij had zelf een goed imitator kunnen zijn, die de oppervlakige bombast of het masker
van de wereld afrukte om, kritisch, de ware gestalte van de mensen te typeren.
Zijn soms speelse vrolijkheid stond dan in scherpe tegenstelling tot de ernst en de
vaste overtuiging, die hem aangrepen, wanneer hij terug kwam tot zijn echte
levensfunktie: het verwerken en kreëren van muziek. De felle overtuiging, die hem
dan aangreep, maakte van hem bijna een ander mens, die zich zou opgesloten hebben
in het inwendig beleven van wat in hem omging. Ogenblikken van vruchtbare en
aktieve kreatie zouden onopgemerkt voorbijgaan, behalve dan voor wie hem zeer
goed kende en bij hem gehoor vond.
Toch viel het hem soms moeilijk zijn diepere gevoelens in woorden te verklaren,
niet bij gebrek aan taalvaardigheid of door machteloosheid om zijn ideeën te
expliciteren, maar wel door schroom, die hem ervan weerhield zich zo maar bloot
te geven. Nochtans was hij een ontstuimig verdediger van de waarheid. Zijn inzicht
in de muziek, zijn religieuze en nationale overtuiging waren een vanzelfsprekend
feit. Moest hij daarvoor uitkomen, dan spaarde hij zijn woorden niet. Dan was hij
zelfs een verbeten vechtjas. Meermaals haalde hij zich onaangenaamheden op de
hals, omdat hij zo vrijmoedig voor zijn opvattingen uitkwam. Nochtans was zijn
scherp oordeel geen gevolg van gebrek aan mildheid; hij was niet agressief van aard.
Maar het ging hem om de verdediging van wat in zijn ogen goed, schoon en waar
was.
Zonder dit luidkeels uit te bazuinen, had hij een soliede en klare kijk op alle
kunstuitingen. Zowel voor wat betreft schil-
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derkunst, poëzie, letteren en plastische kunsten wist hij zonder veel omhaal, een kort
maar gedegen oordeel te vellen. We kennen een groot aantal gedichten, die hij reeds
jong ontdekte en die grote bekendheid verwierven nadat hij ze toondichtte. Nochtans
verwierp hij alles - hoe schoon ook - indien het niet in overeenstemming kon gebracht
worden met een veelal zeer skrupuleuze opvatting.
Dit zo rijke gemoed werd naar de muziek gericht, vooreerst onder de invloed van
zijn vader Karel Meulemans. Karel was zelf begeesterd door de muziek. Hij dirigeerde
de zangvereniging van de Aarschotse Broederbond, met wie hij in het stadje de
toenmaals nog zeer gebruikelijke zingende wandelconcerten inrichtte. Hij was een
fraai cellist en speelde herhaaldelijk enthoesiast mee bij uitvoeringen, door zijn zoon
geleid. Hij komponeerde verscheidene pretentieloze liederen op regionale of religieuze
thema's. Hij had gauw door wat er in zijn zoon stak en besliste dat hij een muzikale
opleiding zou krijgen. Om principiële redenen koos hij dan, nadat de eerste helft der
humoniora in het college te Aarschot waren afgelegd, het Lemmensinstituut te
Mechelen, waar Tinel opperheerser was. Zelf was grootvader reeds een streng leraar,
maar toch bracht hij de jonge Arthur de zin tot werk en tot muzikale studie bij. Hij
was kultureel zeer geïnteresseerd en nam zelf de vijfjarige Arthur mee naar de K.V.S.
te Brussel waar ze het toen beroemde stuk ‘Robert en Bertram’ gaven. Deze eerste
frisse indrukken bleven de muzikus zijn gehele leven bij. Buiten zijn eigen vader heeft
hij steeds verklaard muzikaal zijn eerste vorming te hebben gekregen van de
Aarschotse organist Alfons Van den Eynde.
Zoals vader zelf beweerde was zijn moeder zeer nauwgezet en deze invloed is
blijven doorwegen in de zo minutieuze, zorgzame en nijvere werkmethodes, die Arthur
zijn hele leven lang meedroeg. Reeds dan liet vader zijn voorkeur blijken voor een
sober, maar kultureel gezelschap. Enkele vrienden uit de Aarschotse periode, die
hem een bewonderende steun waren, mogen vermeld worden: René Adriaenssens
uit Turnhout, leraar in de middelbare school, Jef Matthé uit Retie, student te Leuven,
Herman Backaert uit Mechelen, en dichter Jan Hammenecker.
Dat Tinel op hem een zeer sterke en opbouwende invloed uitoefende, blijkt niet
alleen uit de talloze, soms zeer pittige, anekdoten die hij over Tinel wist te vertellen
(hij heeft er een hele brochure aan gewijd) maar ook uit het waarderend oordeel
over de mens Tinel en over de kunstenaar, die hij bleef appreciëren, en over de
muziekleraar. Ja, hij is zover gegaan, soms de onhebbelijkheden van Tinel te imiteren.
Heel wat koren te lande, vooral als er nonnetjes in zongen, weten er van mede te
spreken. Velen zijn hem zelfs jaren voor zijn eigen handelwijze dankbaar gebleven.
Na de studies te Mechelen, kwam het professoraat aan het Lemmensinstituut en
onmiddellijk begon een leven van kreativiteit en een pogen om het toen kultureel
achterna hinkende Vlaanderen muzikaal te ontvoogden. In Mechelen, waar hij een
koor leidde, in Antwerpen waar hij een koor ‘De Meulemansen’ stichtte. Spijtig voor
hem hebben de omstandigheden hem niet toegelaten zich in dit toch meer vruchtbare
milieu blijvend in te werken. Opmerkenswaard zijn ook zijn bijdragen tot de concerten
in Leuven. De toenmalige voorzitter van het Vlaams Verbond, Jef Van den Eynde die bijna heel het Vlaams studentenleven schraagde - was een maecenas in de dop.
Hij nodigde vader uit tot de concerten die hij inrichtte, bekostigde het drukken van
sommige liederen, liet ze uitvoeren door Mej. Rodain en bracht hem in kontakt met
de universitaire wereld. Na de eerste wereldoorlog bleef Jef Van den Eynde te
Maastricht steeds dezelfde getrouwe vriend, die, vader ook daar steunde en vele
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kontakten wist te bewerken. Ons blijft een levendige en dankbare herinnering aan
deze hartelijke, goede, strijdende figuur die zelfs voor ons, kinderen, steeds iets liefs
overhad.
Bijna in dezelfde tijd als zijn vriend Ernest Claes, huwde vader en dan brak een
tweede periode aan: de Limburgse.
Hij heeft vanaf 1911 door zijn verblijf in Tongeren, in Limburg een zo rijke aktiviteit
ontwikkeld dat velen hem achtten een Limburger te zijn. En alhoewel geboren
Brabander, was hij zó met Limburg vergroeid, dat hij daar burgerrechten verkregen
heeft. De invloed van deze gouw op hem, zowel langs mijn moeder om, als door de
samenwerking met een enthoesiaste vriendenkring, is voor hem in zoverre vormend
geweest, dat zijn natuurlijke gaven er rijk konden openbloeien.
Komend uit het Mechelse en Antwerpse muziekleven, vond hij in Limburg in die
jaren een muzikaal nog onontgonnen terrein. Het energieke karakter van vader kon
niet anders dan zulke uitdaging aanvaarden en dan volgde een tijd waarin hij zich
belangloos en onvermoeibaar inzette.
Er werd herhaaldelijk geschreven dat de Limburgse tijd de schoonste was en het
is volkomen waar. Nog had hij zijn volledige bloei als komponist niet bereikt, maar
het klankbord, dat de ontvankelijke en fijne Limburgers hem boden, was hem een
hart onder de riem. Toen hij de provincie in 1932 verliet, was er daar muzikaal iets
nieuws geboren. Maar niet alleen op kunstgebied, ook in de hartelijke omgang met
talloze vrienden en door de golf van enthousiasme die over zovelen gespoeld is.
Herhaalde malen mochten we vaststellen dat er nergens zoveel mensen waren, en
zelfs zoveel eenvoudige lui, die hem als een wonderkind beschouwden, en die hem
heel zijn leven lang een dure trouw hebben gezworen. Ja, in zover dat het iedereen
normaal voorkwam, wanneer zoveel huldigingen in Limburg doorgingen. En dit mag
beklemtoond worden, als men het vergelijkt met het heel wat hardere leven dat de
kunstenaar te Brussel kende en de dikwijls niet onbaatzuchtige kringen, die hem daar
benaderden.
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Portret van Arthur Meulemans.

Arthur Meulemans: bladzijde uit ‘Paaschbrief aan mijn zoon’ (Paul) voor baryton en orkest (1939).

De oprichting van koren in de Limburgse provinciesteden, de stichting met deken
Hendrikx te Hasselt van de Limburgse Orgel- en Zangschool, de opvoeringen van
oratoria, de zangconcerten, zijn voldoende bekend. Ook zijn herhaald optreden als
gastdirigent met het Maastrichts Stedelijk Orkest, waar zijn vriend Henri Hermans
hem het door hem zo gegeerde werkinstrument van een groot orkest ter beschikking
stelde. Van die tijd dateert ook zijn kontakt met Aken, waar hij door Mgr. Rehman
werd uitgenodigd en waarvoor hij de Sint-Servaasmis kreëerde.
Het lijkt ons soms ondenkbaar hoe vaders taai doorzettingvermogen en zijn
geestdrift erin slaagden dit omvangrijk volume van aktiviteiten en van kreaties te
bewerkstelligen. Slechts in één zaak slaagde hij niet ten volle, dat was in het lesgeven;
hij doceerde ongaarne en trok geen privé leerlingen aan. Zijn temperament was
anders en het geduld dat van een lesgever gevergd wordt, kon of wou hij niet
opbrengen. Wel zie ik hem nog als een ingetogen, zonnige figuur die er slechts aan
kon denken, in schoonheid te leven en die innerlijk gekwetst was, wanneer hij op
materiële belangen of kuiperij botste. Dit bracht hem er toe niemand om een gunst
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te voet te kunnen vallen en liever nadeel te lijden. Misschien bracht dit mee, dat hij
niet zocht de mensen door overreding voor zijn zienswijze te winnen.
Het is geweten hoe hij aangezocht werd als orkestdirigent van de in 1929
opgerichte Katholieke Vlaamse Radio-omroep. Prof. Arthur Boon wist dat alleen
een flink musicus die taak aankon. En zo kwam hij nadien bij de Radio-omroep
terecht, wat verhuis naar Brussel betekende en een leven in een gans ander milieu,
waar de maatstaven niet liefde en bewondering waren. Nochtans gaven zijn taaie
werkkracht en zijn onverzettelijke wil de Vlaamse muziek te dienen hem de
mogelijkheid een zo moeilijke taak te vervullen.
De niet fraaie behandeling, die hij van officiële instanties ondervond, heeft in den
beginne en voor het eerst zijn kompositorische arbeid geremd. Maar meer gericht
op zijn eigen domein, dat in de muziek bleef liggen, heeft hij dankbaar gebruik
gemaakt van wat hij door de samenwerking met een groot symfonisch orkest van
hoge kwaliteit kon leren.
En dan begon hij onvermoeibaar orchestrale muziek te schrijven, in de meest
diverse vormen. Grote werken, werken voor soli met of zonder orkest en steeds hierbij
denkend aan de bekwame instrumentisten, van wie hij de mogelijkheden kende. Vurig
legde hij er zich op toe de techniek van het vak te verbeteren en zijn
expressiemogelijkheden te verruimen.
Meermaals stelden wij vast hoe kritisch hij hierbij tegenover zichzelf en zijn taak
was. Hoe onvermoeibaar was ook zijn aktiviteit! Meermaals had hij meer dan één
werk op het getouw en kon hij zijn eigen scheppingsdrang verzoenen met het
komponeren van werken, waarom hij verzocht werd. Graag maakte hij zelfs
gelegenheidsmuziek (liederen, cantates, blijspelen aangepast aan een bepaalde
omstandigheid) omdat hij hierin enigszins een sociale plicht als volks kunstenaar
zag en omdat het hem verheugde in de meest diverse milieus - soms met beperkte
middelen - schoonheid en veredeling te brengen. Soms was hij door een voorgesteld
thema zó begeesterd, dat hij er het zijne in legde en meer dan eens verplichtte hij
tekstdichters hun woorden aan zijn muzikale visie aan te passen.
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Dit soort werken bracht hem tot verscheidene grote massaspelen en thematische
werken, waarvan het Bloedspel wel het messt gekende is. Brugge verdient zeer
bijzonder vermeld te worden, want door zijn herhaald optreden aldaar - gepaard
met de overtuigde verdediging van zijn muzikale inzichten - was deze stad hem zeer
lief geworden en heeft hij ook daar een reeks vrienden geworven, die hem hun
bewondering nooit onthielden.
Zijn opname in de Koninklijke Vlaamse Akademie bracht hem een intens genoegen,
niet alleen omdat hij zich daar op zijn plaats voelde tussen deze confraters, die hij
beschouwde als een representatieve elite van de wetenschap en de kunst in ons land,
maar ook omdat het akademisch denken hem lag en omdat hij daar de gelegenheid
had zijn kunstopvattingen, zij het wel eens zeer vinnig, maar naar waarheid te
verdedigen. Hij voelde dan ook de behoefte zich aan het schrijven te zetten en
verscheidene mededelingen voor te dragen om de muziek in het akademisch milieu
te laten appreciëren.
In al de beschreven aktiviteiten komt een zekere eigengereidheid om de hoek kijken,
gegroeid uit een innerlijke overtuiging maar enigszins verstard op een bepaalde
positiename. Bezat hij dan geen zwakheden? Voorzeker, als iedereen maar de meeste
kwamen voort uit een geloven in de goedheid der mensen en een wel eens overdreven
vertrouwen in uiterlijk betoon van vriendelijkheid en van lofbetuigingen. Een onbegrip
dat vooral in bepaalde Belgische milieus heerste, trof hem diep en bracht hem er
toe, kompensatie te zoeken, ook daar waar ze normaal niet te vinden was. Hij kon
niet aannemen dat zij, die trachtten bij hem in de gunst te komen, dat wel konden
doen uit eigenbelang of uit berekening. Dit moge hem tot ere strekken, want hijzelf
kon nu eenmaal niet anderen ter wille zijn wanneer hij het niet meende.
Uiteindelijk heeft hij met alle kracht in zijn werk geloofd. Wanneer zijn zelfkritiek
bij hem twijfel aan de waarde van het een of ander opwekte, was hij er toch van
overtuigd dat zijn oeuvre zou blijven voortbestaan ‘aere perennius’. Hij hoopte vurig
de verdiende erkenning te krijgen, maar met het oog op zovele musici die jaren hierop
wachtten, wist hij dat de komende generaties het oordeel zouden vellen.
Nog dit mogen we vermelden: alhoewel niet voorzien van grote fysieke kracht,
hebben we hem toch steeds gekend met groot uithoudingsvermogen, een uitzonderlijke
fitheid - ook te danken aan zijn sober en regelmatig leven - jeugdige overmoed en
de wens zeer oud te worden. Slechts korte tijd na het overlijden van zijn vrouw is
zijn gezondheid op een niet te verwachten wijze aan het dalen gegaan. Ik vrees dat
hem dit gekweld heeft, want voor ons was hij nog lang niet uitgepraat. Kort vóór
zijn overlijden, koesterde hij nog vele plannen en wou hij een reeks grote werken en
een opera kreëren. Hij is er niet in geslaagd dit te bereiken. Het verging hem zoals
een kaars die uitbrandt, maar de vlam bleef tot het laatste helder.
Ik weet dat hij altijd in onze herinnering zal blijven leven.
Ir. Paul Meulemans

Alfons Moortgat
Opdorp, 8 september 1881 - Tiegem, 4 januari 1962

Vlaanderen. Jaargang 15

Alfons Moortgat werd op 8 september 1881 te Opdorp geboren als oudste van een
gezin van elf kinderen. Het ambt van koster-organist werd er sinds anderhalve eeuw
van vader op zoon uitgeoefend. Van zijn vader kreeg hij trouwens de eerste
muzieklessen.
Na de lagere dorpsschool begon hij zijn grieks-latijnse humaniora in het
O.-L.-Vrouwecollege te Tienen. Hij woonde er in bij zijn oom Frans Moortgat,
orgelist aan de St.-Germanuskerk en eerste prijs voor orgel bij Prof. Lemmens. Van
zijn zeer begaafde oom leerde hij heelwat op het gebied van de kerkmuziek en de
oude meesters.
Tijdens zijn humaniorastudies trok de letterkunde hem zó aan, dat het op zeker
ogenblik leek alsof zij de muziek wou verdringen. Als retorikastudent publiceerde
hij reeds een eerste verzenbundel ‘Uit woud en weide’. In ‘Jong Vlaanderen I, Nr.
5, p. 3’, schreef René De Clercq toen ondermeer: ‘In deze bundel waagt zich de
uiterst jonge dichter aan allerlei genres: lied, natuurgedicht, godsdienstige en
verhalende poëzie. Over alles loopt hij losjes heen, dartel en stoeiend als een knaap.
Gedachten en vorm zijn eenvoudig maar lachend fris’. Het was ook te Tienen dat in
hem de overtuigde Vlaming ontwaakte, die hij zijn leven lang is gebleven. Hij werd
er verkozen tot voorzitter van de studentenbond ‘Hagelands Weergalm’ en
symboliseerde daardoor in zekere zin het Vlaamse leven op het College.
Eens zijn humaniora achter de rug stond hij voor een tweesprong. Zou hij te Leuven
Germaanse Filologie gaan studeren, ofwel organist en komponist worden? Weldra
echter kreeg de muziek de bovenhand. Onder leiding van de grote Edgar Tinel volgde
hij de lessen aan de Bisschoppelijke Kerkmuziekschool te Mechelen. In 1901 legde
de jonge musicus zijn eerste komposities voor aan Tinel, destijds het hoogste gezag
in zake toonkunst, op wiens hoge waardering hij in de toekomst kon rekenen. Toen
hij in 1905 zijn kandidatuur stelde voor het vakant verklaarde ambt van Kapelmeester
te Halle, was het nogmaals Tinel die hem hiervoor zijn volledige steun verleende.
De letterkunde bleef hem echter steeds aantrekken, want hij schreef een aantal
teksten en maakte vertalingen voor zijn liederen. Vaak bladerde hij, om zich te
ontspannen, in het werk van de beste dichters uit de wereldliteratuur.
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Portret van Alfons Moortgat.

In 1903 werd hij opgenomen in de ‘Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-,
Letterkunde en Geschiedenis’, waarvan hij reeds in 1961 het oudste lid was. Hij
leverde bijdragen voor literaire en muzikale tijdschriften en werd in 1920 voor zijn
studie ‘Germanismen in het Nederlands’ door de Koninklijke Akademie met goud
bekroond. Meer dan vijftig jaar lang was hij in drukke korrespondentie met voorname
Belgische en buitenlandse letterkundigen en komponisten.
Te Halle heeft Alfons Moortgat zijn voornaamste en grootste komposities
geschreven. Vier van zijn twaalf missen zagen er het daglicht. Zijn Missa Quarta
werd nadien overal, zelfs in het buitenland, graag uitgevoerd. Deze mis beleefde niet
minder dan vijftien uitgaven.
In het stadje Halle zou zijn toonkunst vaste vorm krijgen en heerlijk openbloeien.
Hij zou het verheffen van de eertijds vervallen kerkmuziek als een apostolaat
beschouwen. Die taak heeft hij met zoveel liefde en vastberadenheid opgevat, dat ze
voortaan zijn leven volkomen zou beheersen.
Om zijn onverpoosd medeijveren aan het herleven van de echte kerkkunst, heeft
Z.H. Paus Pius X hem het ereteken ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ toegekend.
Zijn voornaamste werk was zijn Mariaspel te Halle. Het plan hiervan werd opgevat
op 25 februari 1910, naar aanleiding van het jubelfeest op de vijfhonderdste verjaardag
van de kerkwijding. Priesterdichter Aloys Walgrave schreef er de tekst voor. Alfons
Moortgat komponeerde en orkestreerde zonder verpozen, want in amper tien maanden
moest hij met dit grootse werk klaar komen. In 1911 werd speciaal voor het Mariaspel
een nieuwe zaal gebouwd. Halle is van toen af steeds te klein geweest om de
toegestroomde menigte te verwerken.
Voor de vertoningen van de laatste jaren, heeft hij de
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Alfons Moortgat: bladzijde uit ‘Mariaspel’.

dirigeerstaf overgelaten aan jongere dirigenten zoals Flor. De Boes en Leopold Sluys.
Al diegenen die hebben deelgenomen aan de jarenlange bloei en de bestendiging
van het Mariaspel met 150 opvoeringen en ook zij die onvergetelijke rollen vertolkten,
alsmede de vele verdienstelijke families van Halle brengen wij hier een warme,
welgemeende en vooral dankbare hulde. Jammer, dat deze mooie traditie niet meer
in ere wordt gehouden.
Na vele koortsachtige jaren moest Alfons Moortgat op doktersbevel Halle verlaten
om in een stille en gezonde streek te gaan rusten. Nadat hij met zijn gezin enkele tijd
te Humelgem en te Kortenberg had verbleven, viel zijn keuze uiteindelijk op een
dorpje in de Vlaamse Ardennen: ‘Tiegem’. Wijlen Pastoor Verriest zei over die
beboste streek altijd: ‘Men moet er gaan wonen om oud te worden’. Stijn Streuvels
die in die buurt woont, was al spoedig een intieme vriend geworden.
Van 1928 tot 1952 was Alfons Moortgat te Tiegem voorzitter van de plaatselijke
Davidsfondsafdeling. Onder impuls van deze afdeling en met medewerking van
vrijwel het ganse dorp werd in 1933, in het kader van het St.-Arnoldusbos, vlak bij
zijn woning een massaspel opgevoerd ‘De Passie van Ons-Heer’, waarvoor hijzelf
tekst en muziek schreef. Het afgerond geheel, een geestelijke visie van onze Vlaamse
primitieven, met een levende kruisweg, rituele aktie en plastische beelden, spraken
tot het gemoed van de toeschouwer.
In deze natuurstreek, buiten het gewoel van de rumoerige wereld, heeft Alfons
Moortgat in rust en vaak in eenzaamheid geleefd en gewerkt. De resultaten van zijn
zware levenstaak, zijn artistieke bedrijvigheid en de schoonheid van zijn
kunstenaarsschap, hebben hem ook wel vreugde verschaft. In 1953 vereerde de
Koning hem met
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het kruis van ridder in de Orde van Leopold II.
Op 8 september 1961, heeft gans zijn familiekring, kinderen en kleinkinderen
inbegrepen, hem op zijn 80ste verjaardag in de bloemen gezet. Bij die gelegenheid
ontving hij nog een hoge onderscheiding: de Pauselijke St.-Sylvesterorde.
Toen hij, op 4 januari 1962, stil en zacht is heengegaan, vonden we in de lade van
zijn schrijftafel de klaargemaakte overlijdensberichten en de tekst van het
doodsprentje. Hierop schreef hij slechts enkele woorden:
‘Die ick minne, Levet langhe, Levet scone in bliscap ende vrede’.
Uit deze schamele, eenvoudige, maar diepdoordachte woorden stralen schoonheid
en liefde, maar ook nederigheid, die zo kenmerkend voor hem waren.
Wij allen danken hem voor zijn schoon en edel voorbeeld, voor zijn stemmig en
piëteitvol werk. Zijn vlijtig en bescheiden leven, vol idealisme en zelfopoffering,
heeft op ons een diepe indruk gemaakt.
Moge de Heer hem, na de vele rusteloze jaren, te Tiegem in vrede laten rusten.
Gabriël Moortgat

Staf Nees
Mechelen, 2 december 1901 - Mechelen, 25 januari 1965
Welke zoon kent werkelijk zijn vader? In de literatuur bestaan voorbeelden van een
beslissend gesprek tussen vader en zoon, waarbij het, na mogelijk onbegrip, eindelijk
komt tot een diepe verstandhouding en een volkomen wederzijdse waardering. Een
dergelijk gesprek heeft in dit geval door de omstandigheden nooit kunnen
plaatsvinden. Ik moet mijn vader dus benaderen vanuit het standpunt van de
waarnemer, maar dan van op een plaats, die uiteraard verschillend is van deze van
de gewone toeschouwer en die een veel intiemere observatie heeft mogelijk gemaakt.
Bovendien heb ik nu, bijna twee jaar na zijn dood, bepaalde aspecten van zijn karakter
ook beter leren begrijpen.
Wat mij steeds opviel was de zwijgzaamheid, de ongenaakbaarheid, waarachter
vader zich in de huiselijke omgang verschool. Begrijp dit niet verkeerd. Hij was niet
ongezellig of ongeïnteresseerd. Zijn gesprekken waren deze van de gewone huisvader
die belang stelt in de resultaten van zijn kinderen op school, in de herstellingswerken
aan het dak, in de binnenlandse politiek en de prijsstijging van de kolen. Nooit heb
ik hem echter horen praten over de kompositie waaraan hij schreef, over zijn houding
tegenover de muzikale evolutie, waarmee hij ongetwijfeld had te doen, over de
mogelijke ontgoochelingen die hij in zijn beroepsleven had te verwerken. Dit was
niet absoluut taboe, maar als het ter sprake kwam was het zeer oppervlakkig en
terloops. Misschien was hij tegenover mij wel dubbel op zijn hoede, omwille van
onze uiteenlopende muzikale opvattingen, maar aangezien ik mij deze houding reeds
uit mijn prilste jeugd herinner, meen ik dat ze wel wezenlijk voor hem was. Het was
niet zijn bescheidenheid, die hiervoor verantwoordelijk was, maar veeleer een
aangeboren schroom om persoonlijke opvattingen en gevoelens prijs te geven. Hij
was, geloof ik, in bijzondere mate introvert.
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Misschien zullen zijn vrienden en kennissen dit tegenspreken. Zij hebben hem
gekend als een hartelijk causeur, gevat in zijn antwoorden, vurig bij de verdediging
van zijn opvattingen, weliswaar karig met zijn lof, maar toch gemoedelijk en zelfs
vaderlijk voor zijn leerlingen. Dit alles was wel echt, maar het maakte slechts deel
uit van de modus vivendi, die hij zich had gevormd. Binnenskamers verviel hij in zijn
gereserveerde houding, schuchter haast, die veel meer kenmerkend voor hem was.
Of men hiervan in zijn werk iets terugvindt? Ik geloof het wel, maar dan zijdelings.
Vader had de stijl en de schrijfwijze van zijn meesters overgenomen. In hun idioom,
opgesierd met een licht persoonlijke toets, schreef hij talrijke cantates, toneelmuziek,
missen en liederen. Veel daarvan was gebruiksmuziek, op bestelling gekomponeerd.
Ik heb deze stijl vaak en niet ten onrechte horen karakteriseren met het epitheta
‘gebald’, ‘krachtig’, ‘Vlaams’, enzomeer. Bij gebrek aan nauwkeuriger bepalingen
citeer ik ze hier. Ontegensprekelijk is dit een aspect van zijn werk, maar dit aspect
had hij gemeen met vele van zijn geestelijke generatiegenoten. Het behoorde tot de
taal, die hij door zijn muzikale opleiding had leren spreken. Gelukkig voor hem kon
hij zich van deze taal bedienen, omdat ze helemaal tegemoet kwam aan de inzichten
van zijn opdrachtgevers. Of hij hiermee echter zichzelf volledig vermocht uit te
drukken? Ik durf het te betwijfelen. Ik betreur het van hem persoonlijk nooit een
verklaring in dit opzicht te hebben gekregen, maar ik voor mij geloof, dat deze
verworven toonspraak muzikaal vertegenwoordigde wat zijn joviale houding naar
buiten betekende: een soort tweede natuur, waarachter de andere, de meer
persoonlijke musicus, schuilging. En hiermee doel ik dan op de beschouwende,
elegische gedeelten, die over zijn gans werk verspreid te vinden zijn: soms in een
lied, soms in een motet zoals het bekende ‘Domine non sum dignus’, en vooral in de
‘zang van de engel’ uit het Maria-Oratorium, wat ik persoonlijk als het meest
geïnspireerde stuk uit gans zijn werk beschouw.
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Staf Nees.

Staf Nees: bladzijde uit ‘Klacht en Troost over Jef Denyn’ (november 1941).

Het feit dat de twee genoemde komposities tot het domein van de religieuze muziek
behoren, is niet toevallig. Ik schat dat ruim 75% van zijn werk een godsdienstig
karakter heeft. Ik heb het nooit nagerekend en ik kan mij bijgevolg vergissen, maar
buiten zijn beiaardkomposities en een aantal liederen, ken ik haast geen werk dat
niet op een godsdienstig onderwerp is gebaseerd. Zelfs toneelmuziek, zoals ‘De
danser van Onze Lieve Vrouw’ en het ‘Heilig Doornspel’, vallen hieronder.
Mijn vader was dan ook een uitgesproken vroom man. Dit uitte zich niet alleen in
de keuze van zijn teksten en onderwerpen, maar evenzeer in het dagelijks leven. Tot
het laatste toe is hij bijvoorbeeld gehecht gebleven aan zijn functie als organist van
het bedevaartsoord van O.L. Vrouw van Hanswijk. In de mate van het mogelijke
stelde hij er prijs op van de eerste vroegmis tot de laatste avondoefening zelf te
spelen. En iedereen weet dat zulke diensten meestal weinig hebben van een muzikaal
festijn. Het was dan ook niet daarom dat hij speciaal aan dit werk gehecht bleef.
Toen, vóór enkele jaren, de vernieuwingen in de liturgie begonnen ingang te vinden,
kon hij dit moeilijk verwerken. Het liep inderdaad in het begin al wel eens mis met
de volkszang en de gebruikte psalm- en kerkliederen, maar zijn plichtsbesef heeft
hem ook hier geholpen om de nieuwe richtlijnen te volgen, zij hei dan zonder
entoesiasme. Kompositorisch heeft hij zich trouwens op dit terrein afzijdig gehouden.
Zoals hij zich in zijn vroomheid streng hield aan de geijkte normen, zo deed hij
het ook in zijn muziek en zijn levensopvatting. Hij was in dit opzicht een typisch
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vertegenwoordiger van zijn generatie: behoudgezind en gehecht aan vaste waarden.
Vrije discussie en experimenteerlust waren hem vreemd. Als hoogste norm voor zijn
kunst koos hij de waardering van het brede publiek, de vox populi. Voor een
beiaardier, een man die zijn instrument bespeelt voor een ganse stad, is dit een
aanvaardbaar kriterium. Zijn spel was overigens technisch en muzikaal van een
bijzonder gehalte. Hij werd er wereldberoemd door. Ook hedendaags werk, Badings
of Meulemans, speelde hij met liefde en overtuiging. Hij verruimde dus het repertoire,
bracht het muzikaal op een hoger niveau, verfijnde de uitvoeringspractijk, maar
behield daarbij al het romantisch en virtuoze franje van zijn geliefde meester Jef
Denijn.
Zijn scheppend werk heeft hij hiermee op één lijn gelijkgesteld. Vandaar dat hij
in zijn komposities, hoe gaaf ook, zelden of nooit heeft aangeknoopt bij de muzikale
evolutie van onze eeuw. Nogmaals, hij deed dit welbewust: hij hield zich konsekwent
aan de éénmaal gekozen norm. En in de kunst heeft de vox populi inderdaad nog
nooit wat nieuws verlangd.
Dit alles vertegenwoordigt uiteraard een zeer persoonlijke visie, een visie waarvan
ik hoop, dat men er geen gebrek aan eerbied zal willen in zoeken. Het is de visie van
een zoon-musicus van een latere generatie op zijn vader-musicus van een vorige
generatie. En welke zoon kan zijn eigen vader naar juiste waarde schatten? Misschien
had men deze bijdrage beter aan een leerling of een vriend gevraagd. Maar de
vrienden hebben nu andere vrienden, de leerlingen andere meesters. Waarschijnlijk
zou het dan een lofkrans zijn geworden zoals die, waarmee hij tijdens zijn leven zo
vaak werd omhangen. Ik hoop dat hij het zo beter zou hebben gevonden. Moge hij
het beschouwen als een deel van het gesprek, dat wij vóór een paar jaar zo
noodzakelijk hadden moeten voeren.
Vic Nees
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Joseph Ryelandt
Brugge, 2 april 1870 - Brugge, 29 juni 1965

Zijn herinneringen aan een overleden vriend neerschrijven is beslist een delicate
opdracht, want dan spreekt in de eerste plaats het hart en dat springt al te gauw uit
de strenge voorschriften van de objectiviteit, om de soms gevaarlijke weg van het
subjectieve te bewandelen. Maar kom, laat ik - niettegenstaande mijn totale
bewondering en gehechtheid aan mijn grote vriend - mijn best doen om binnen de
perken van de objectiviteit te blijven.
Veertig jaar samenwerking, gekenmerkt door de grootste openheid, heeft onze
wederzijdse achting rotsvast gemaakt. De herinnering aan mijn betreurde vriend is
aldus werkelijk onvergankelijk.
Hij was begaafd met een opmerkelijke intelligentie en met een werkkracht, die ons
nog steeds verbaast, telkens als wij het indrukwekkende aantal grote werken
overschouwen, dat hij ons naliet.
Hij was tevens door en door christelijk en alles, zowel zijn oeuvre als zijn publiek
en privé-leven, bewijst het onophoudelijk. De oratoria ‘Christus Rex’, ‘Agnus Dei’,
‘Purgatorium’, ‘Maria’, de symfonie voor koor en orkest (de Christus-Rex-symfonie)
- om slechts de grote werken te citeren - zijn de uitdrukking van een intens christelijk
leven. Het Credo, dat laatstgenoemd werk besluit, is een waarachtige
geloofsbelijdenis, die slechts kan uitgedrukt worden door iemand, die de ‘Gave Gods’
bezit én die tevens weet hoe hij, vocaal en instrumentaal, de grootheid en de
heerlijkheid van de Heer kan laten bezingen. Dit geloof doet het als het ware
vanzelfsprekend; de muzikale inspiratie stoot het uit in één gulp, eenvoudig en zonder
gezochtheid of effectmakerij. Door de melodie, de harmonie en de orchestratie deelt
de componist mee wat hem bewogen heeft. En wàt hij ons zegde, beleefde hij innerlijk,
volmaakt evenwichtig: het werk is de mens!
Ik kende hem als de verpersoonlijkte goedheid: steeds liefdevol voor de zijnen en
voor zijn naasten. Nooit hoorde ik hem een woord van afkeuring uitspreken omtrent
iemands gedrag of levenswijze; bestendig was hij op zoek naar argumenten om te
vergoelijken en te vergeven. Ik heb in hem een zeldzaam edel mens ontmoet. Zijn
houding, gebaren en taal getuigden van voornaamheid, zijn oordeel was voorzichtig,
maar tegelijk gemotiveerd en zeker. Hij woog vooraf wat hij ging uitspreken en
woordkramerij was bij hem niet op zijn plaats. Hij gaf toe, dat hij de evolutie van
de moderne techniek niet meer kon volgen, maar hij moedigde tevens de jonge
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toondichters aan en interesseerde zich aan hun werk. Succes bekoorde hem niet hij vluchtte er integendeel voor! - want zijn regel luidde ‘de kunst om de kunst’,
buiten alle baatzuchtigheid om. Hij drong zijn werken niet op; na elke uitvoering
schaamde hij zich bijna om gelukwensen en bloemen te ontvangen en bracht alle
verdiensten over op de uitvoerders.
Voorwaar een leven - én een werk! - dat ons tot voorbeeld kan dienen.
Jos. Hanoulle
Als dankbare en eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van de Meester.
Zijn heldere geest en zijn buitengewoon gemak van toondichten gaven aan de Meester
het voorrecht te onderwijzen buiten de dorre sfeer der theorie, op grond van eigen
praktijk en klinkende voorbeelden.
Wel volgde hij de klassieke gang voor harmonie en contrapunt, gebruikte de
oefeningen van Vincent d'Indy en Koechlin en deelde hij in het begin der les de regels
van het spel mede, maar nooit had men de indruk iets vervelends te leren. Elke cursus
telde toen vijf à zes leerlingen; de huiswerken, in vier sleutels geschreven, werden
door de meester zelf op het klavier voorgespeeld en verbeterd; bij het contrapunt
kregen we soms de kans om collectief te helpen verbeteren. Doch zodra iets nieuws
begrepen en gekend was, ging hij verder, de les illustrerend door het aanhalen van
voorbeelden, het voorspelen van een laatste nieuw werkje, een gesprek over een of
ander auteur in verband met de nieuwe stof, of anecdoten uit hun leven.
Hij besteedde grote zorg aan de esthetische waarde der akkoorden, aan sommige
wel- of niet verdubbelingen van noten, aan vlotte en gedurfde overgangsnoten waarin
hij, naar de geest van Bach, uitmuntte en hij prees bovenal soberheid en afwisseling.
Het volstaat zijn opus 128 (Choralen, Bassen en gegeven Zangen, in 4 stemmen
gerealiseerd) aandachtig te lezen om zich rekenschap te geven over welk een rijkdom
van techniek en inspiratie de Meester beschikte om zijn inzichten te illustreren. Dit
werk bevat onder meer een reeks ‘miniaturen’ (oefeningen) die rechtstreeks aansturen
op het componeren van fuga's en waar de merkwaardige soepelheid van schrift de
inspiratie ongerept opvangt en met onzeggelijke charme inkleedt.
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Joseph Ryelandt: eerste bladzijden uit het oratorium ‘De komst des Heeren’, op. 45, 1906-1907.

Het is de glimlach tijdens de acrobatie: een knooppunt tussen techniek en kunst en
dit werk zou, mijns inziens, moeten gedrukt worden om in alle conservatoria als gids
te dienen voor de klassen van fuga.
De methode van Meester Ryelandt was een natuurlijke stuwing naar elke etappe
van de toondichtkunst en, daar hij nooit een leerlingenwerk afbrak, doch,
tegemoetkomend, verbeterde en verrijkte, schonk dit vertrouwen en schiep in de klas
een atmosfeer van actieve geestdrift. Tijdens het trimestrieel examen moesten we
een stukje componeren en dit was de gelegenheid om ons op eigen krachten te wagen,
soms met succes, wat ons dan ook letterlijk betoverde.
Een andere maal moesten we van het blad lezen om orkestpartituren te leren
ontcijferen en we werden ook stilaan ingewijd in de beginselen der orchestratie.
Meester Ryelandt was steeds bekommerd om de algemene cultuur van zijn
leerlingen en hij moedigde ons aan om boeken te lezen van verschillende genres:
filosofie, poëzie, geschiedenis en romantiek.
De herinnering aan deze heerlijke tijd wekt dan ook in ons geheugen de
verschijning van zijn persoon op: aristocratisch, eenvoudig, spontaan, steeds goed
gestemd; mild voor anderen en streng voor zichzelf; man van plicht en van daad,
stelde hij nooit iets uit. Zijn sterk geloof in God bezielde hem met geestdrift en hij
handelde, scheppend, met de blijde kracht van zijn geest, waaraan elkeen van zijn
leerlingen een beste stuk van zijn wezen te danken heeft.
Cecilia Steverlynck-Van Dycke

Maurits Schoemaker
Anderlecht, 27 december 1890 - Brussel, 27 oogst 1964
Op 27 augustus 1964 overleed te Brussel, na een langdurige en pijnlijke kwaal, een
onzer merkwaardigste Vlaamse componisten Maurits Schoemaker. De voltallige
raad van beheer van Sabam, de nationale Vereniging voor auteursrecht, waarvan hij
gedurende ruim dertien jaren de gedelegeerd-beheerder was, vele vrienden en
bewonderaars uit de wereld van de muziek en de literatuur deden hem uitgeleide
naar zijn laatste rustplaats. Wij hebben hem leren kennen als een uitzonderlijk begaafd
en fijnzinnig musicus, wiens creatief werk de stempel droeg van zijn sterke en serene
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persoonlijkheid: kunstenaar en mens vormden trouwens een harmonische eenheid,
die we steeds hebben bewonderd in het werk van de ‘synthetist’ en in het streven
van de mens.
Maurits Schoemaker werd te Anderlecht geboren op 27 december 1890. De wereld
van de muziek zou hij aanvankelijk met eigen middelen ontdekken: hij studeerde
zonder leiding notenleer, piano en zang. Later nam hij lessen in de harmonie bij Théo
Ysaye, in contrapunt bij Michel Brusselmans en in de fuga bij Martin Lunssens. Zijn
grote leermeester werd de befaamde componist Paul Gilson, die hem vertrouwd
maakte met de compositie en de instrumentatie.
Na deze vorming en met de volledige inzet van zijn persoonlijkheid en zijn
aangeboren talent ontwikkelde hij zich tot een der meest vooruitstrevende musici
van zijn tijd. In 1925 stichtte Maurits Schoemaker de bekende componistengroep
‘Les Synthétistes’, waarvan eveneens deeluitmaakten de bekende componisten Marcel
Poot, die dit jaar afstand deed van zijn functie van Directeur van het Koninklijk
Muziekconservatorium van Brussel, René Bernier, Gaston Brenta, Francis de
Bourguignon, Jules Strens en de thans overleden Vlaamse componist Theo de Joncker.
Zij waren allen oud-leerlingen van Paul Gilson en besloten zich, op initiatief van
Maurits Schoemaker, tot een groep te verenigen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag
van hun meester.
Welke waren de artistieke bedoelingen van deze ‘synthetisten’? Een van hen,
Gaston Brenta, omschreef ze in het tijdschrift
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Maurits Schoemaker.

Maurits Schoemaker: bladzijde uit ‘Vogelkooi’, voor klarinettenkwartet, juli 1961.

‘Music’ (oktober 1930) als volgt: ‘Al de verworvenheden van de hedendaagse muziek
in wel bepaalde vormen gieten, in één woord: synthetiseren. Daarbij dient opgemerkt
dat deze musici de lange ontwikkeling van de muzikale idee en de nuchtere pedante
rhetorica verlaten teneinde een duidelijke en levende kunst te scheppen.’ Ondanks
dit groepsverband wenste geen enkele van deze kunstenaars zijn eigen persoonlijkheid
prijs te geven; zij bleven individualisten.
Over de componist Maurits Schoemaker schreef wijlen Dr. A. Corbet in een in
memoriam-bijdrage (Sabamtijdschrift, sept.-okt. 1964): ‘De hoofdkenmerken van
zijn compositie zijn ongetwijfeld een verbazend en onbetwistbaar technisch
meesterschap in de menigvuldige door hem beoefende genres, in dienst van een rijke,
eerlijke en oorspronkelijke inspiratie.
Maurits Schoemaker heeft zich niet ingelaten met experimenten, maar onmiddellijk
aansluiting gezocht bij de door Paul Gilson gevestigde impressionistische traditie.
Als een trouw en consequent “synthetist” heeft hij daaraan de verworvenheden der
muziek van zijn tijd geassimileerd en wist hij niettemin een grote eenheid van stijl
te bewaren.
Strenge zelfcritiek en sobere bezonkenheid, die echter nergens in zwaarmoedigheid
ontaardt, zijn de hechte waarborgen voor de waarde van zijn kunst. Zij zal nog lange
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jaren getuigen voor de scheppingskracht en de edele bedoelingen van de besten uit
zijn generatie.’
Dit waardevol getuigenis geeft een synthese van Maurits Schoemakers eerlijk en
oorspronkelijk kunstenaarschap en meteen ook van de mens, die steeds met
sereenheid, met strenge zelfcritiek en in oprechte eenvoud zijn eigen leven en zijn
verhoudingen tot vrienden en collega's heeft afgestemd op het harmonische
meesterschap van zijn kunst.
Bij zijn heengaan hebben wij hem als kunstenaar en als vriend willen indachtig
zijn:
De adel van zijn wezen
verheldert onze rouw:
hij was zijn kunst, zijn streven,
zichzelf volmaakt getrouw,
en zong zijn Orpheuslied,
in hart en ziel bewogen,
beheersend lier en leven
in eenklank, zonder logen.

De symfonische scheppingen van deze Vlaamse componist leven in concerten, in
radio- en televisieuitzendingen voort. Laten wij hier slechts herinneren aan zijn
belangrijkste creaties: ‘Swane’, opera in 3 bedrijven, ‘Regenboog’, opera-buffa,
‘Pan’, ballet, ‘Sire Halewijn’, muziek op tekst van M. de Gelderode, toneelmuziek
voor ‘Yerma’ (van Federico Garcia Lorca); verder voor orkest: ‘Vuurwerk’,
‘Breughel-suite’, ‘Concerto voor fagot en orkest’, ‘Vlaamse Rapsodie’, ‘Twee
Vlaamse dansen’, ‘Sinfonia Breve’, ‘Sinfonia da Camera’ en tenslotte kamermuziek:
‘Snaarkwartet’, ‘Trio's’, werken voor piano, liederen, enz. Een nagelaten oeuvre dat
ons muzikaal patrimonium verrijkt en dat de stem en de nagedachtenis van deze
Vlaamse Orpheus in leven zal houden.
albe
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Jef van Durme
Kemzeke, 7 mei 1907 - Brussel, 28 januari 1965

Jef Van Durme: bladzijde uit ‘Capriccio’, april 1957.

Jef Van Durme.

The artist is the creator of beautiful things
To reveal art and to conceal the artist, is art's aim
Oscar Wilde
De wisselvalligheden van het leven hebben me de uitzonderlijke gunst aangeboden
met toondichter Jef Van Durme nader kennis te maken.
Biografische gegevens vindt U in welk voortreffelijk naslagwerk ook en het is me
een waar genoegen 't een of ander aspect van die markante figuur, te vroeg
heengegaan uit zijn familiekring en de muziekwereld, toe te lichten.
Wist U dat zijn grijsgroene ogen uren en uren, onverstoorbaar, langs zijn mooie
rechte neus konden staren?
dat hij dagen en dagen na elkaar, sprakeloos voor zich uit zat te turen, in gedachten
verzonken;
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dat, bewust zijnde dat de tijd hem kostbaar was, hij dikwijls naar zijn uurwerk
keek om maar geen ogenblik te verspillen;
dat hij, om tijd te winnen of zo maar uit manie, haast nooit wandelde over de
straat, maar liep, neen draafde naar een concert, een tentoonstelling of naar de
slager of de kruidenier van de hoek;
dat deze begaafde toondichter tevens een uitstekende pianist was die als dusdanig
veel succes heeft gekend;
dat de eenzaamheid hem als een sirene had bedwelmd en meegevoerd naar een
kleinburgerlijke, haast troosteloze woning, waar hij ver van het lawaai, de drukte
en het comfort van het moderne leven, komponeerde...
In een zestigtal grote werken, nauwkeurig gekatalogeerd, behandelt hij de meest
uiteenlopende genres: hij schreef kamermuziek, symfonische gedichten, die volgens
hem ‘meer evocatief zijn dan absolute muziek’, waaronder de verrukkelijke ‘Beatrijs’,
symfonieën, concerto's, liederen met of zonder orkest, vijf opera's, waaronder te
weinig aandacht besteed wordt aan de eenakter ‘Remous’, die de wisselende
droombeelden van een sombere jonge man illustreert en de projectie van diens
droomwensen en verlangens naar tederheid, in het reële leven; het fascinerende
libretto is de poëtische tekst van de eveneens bekende J. Weterings, en de muzikale
behandeling ‘berust enkel op een reeks psychologische stemmingen’.
Zijn oeuvre vertoont een uitgesproken dramatisch karakter en een verborgen
pessimisme.
Als Jef Van Durme het heeft over het al dan niet toebehoren aan een school of
strekking, beschouwt hij zichzelf als een ‘gematigd man, deel uitmakend van de
Centrale beweging’.
Zoals in ‘Dichtung und Wahrheit’, de fantasie en de werkelijkheid zo nauw met
elkaar verstrengeld zijn dat men ze nauwelijks van elkaar weet te onderscheiden, zo
waren in Jef Van Durme, de kunstenaar en de mens tot een harmonisch geheel
vergroeid. Kunstenaarsgloed doorzindert de mens bij zijn doen en laten. Zijn altijd
levendige verbeeldingskracht verwekte soms de meest onverwachte
gedachtenassociaties, verrassende woordvormingen; bij de groenteboer of de slager
werd er soms gegierd van het lachen om een nooit gehoorde vergelijking of een
originele aanspreekvorm.
Hij spotte graag met zijn of anders gebreken en tekortkomingen, met zijn
droefgeestigheid... ‘Ik heb wel een twintigtal dodenmarches gekomponeerd...’ of stak
de
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draak met de moderne kunst of neuriede zacht: ‘Je suis un cuisinier aux appétits
funèbres’ of bootste op de meest komische wijze Arthur Millers Brooklyn Engels na...
Hij leefde sober, eenvoudig; vermits zijn bestaansmiddelen afhankelijk waren van
geringe inkomsten, kreeg iedere uitgave een bijna buitengewone bestemming; daar
hij, altijd maar door, de illusie koesterde één zijner opera's te zien uitvoeren en zulks
enorme financiële bijdragen zou hebben vereist, kon hij zich zelden een uitzonderlijke
uitgave veroorloven.
Hij las graag Dostojevski, Tolstoi, Gorki, Tchekov, maar verkoos boven alles het
dramatisch genre: Arthur Miller wiens ‘Death of a Salesman’ tot een opera werd
getoonzet, Tennessee Williams, Eugen O'Neil, Gerhard Hauptmann.
Ik wijs ook graag op de biezondere affiniteit van de toondichter voor de
schilderkunst; alhoewel hij over een omvangrijke kunstbibliotheek beschikte, was
hij een verwoede verzamelaar van reproducties; hij was ingenomen met Rembrandt,
Vermeer, Goya, de Franse impressionisten, de abstrakten; hij hield zeer veel van
Brueghel wiens schilderijen hem de Brueghelsymfonie inspireerden, maar het nauwst
aan het hart, lag hem nog Vincent Van Gogh, wiens visionaire kracht hem niet meer
losliet totdat in 1954 de ‘Van Goghsuite’ het licht zag.
Terwijl de pers met vleiende bewoordingen de jeugdige baanbreker aanmoedigde,
terwijl A. Honegger van uit Parijs hem schreef: ‘Ik beken graag dat uw composities
de mooiste beloften inhouden’, was hij zelf als muziekrecensent en muziekcriticus
zeer actief; om de week publiceerde hij een artikel in ‘De Radiopost’. In zijn
omvangrijk archief berusten een interessante studie over de ‘symfonie’ en bladzijden
waarin hij de stijl van bepaalde componisten in hun tijd situeert.
Hij had zich een levensfilosofie uitgedacht die vooral op hoogstaande morele
waarden was gegrond en die zich niet met het woord maar met de daad uitsprak.
Indien hij een afkeer had van het ijdele, het conformisme, de saaie en nutteloze
conventies die het samenleven in de gemeenschap regelen, besefte hij niettemin dat
bepaalde tradities en essentiële waarden van het leven moeten geëerbiedigd worden.
Hij was een uitgesproken gesloten en teruggetrokken natuur. Niet belust op succes
en publiciteit, wist hij weetgierige journalisten die om een interview verzochten of
menig criticus die een studie over hem wenste aan te vullen, vriendelijk maar kordaat
van de hand te wijzen. Zelfs voor zijn beste vrienden bleef hij ontoegankelijk en
bewaarde zijn kostbare geheimen zorgvuldig voor zich.
Op een zondag ontmoette ik Jef Van Durme, op weg naar een concert, in een gang
van het Paleis voor schone Kunsten, te Brussel. Zonder dat ik het zelf wist volgde ik
hem naar een zaal waar een retrospectieve tentoonstelling gehouden werd van
Belgische Komponisten. Ik zie nu nog altijd hoe Jef de zaal binnensloop en hoe zijn
stralende, wat verbaasde ogen vielen op een paneel dat de ganse muur bedekte
waarop in witte blokletters geschreven stond: ‘Laureaat van de Koopal-Prijs, Jef
Van Durme’. Hijzelf was het inderdaad! Waar hadden die heren van het departement
het vandaan gehaald zijn naam zo maar bij de ingang, in het brandpunt van de
belangstelling te plaatsen? Hij zette zijn speurtocht verder en ik volgde hem gedwee.
Opeens week hij verschrikt enkele stappen achteruit: hij had zijn foto, zijn evenbeeld
ontdekt... Hij zei niets maar het leek me of hij dacht: ‘zie ik er zo gekweld uit? ik wist
niet dat het zo erg was...’ Naast zijn foto hing er een grote fotocopie van het lovend
attest dat Alban Berg, zijn meester uit Wenen, hem als een kostbaar viaticum had
meegegeven. Het was voor mij een aangrijpend moment toen ik de rijpe kunstenaar
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zich zag confronteren met zichzelf en met zijn verleden. Mij werd nauwelijks de tijd
gegund om te lezen wat er boven en onder de foto geschreven stond. Hij sleepte me
verder naar een glazen uitstalkast, waar het handschrift van zijn oratorio ‘De veertien
Stonden’ op tekst van G. Gezelle als een kleinood te pronken lag, hij gunde het een
onverschillige blik en glimlachte vergenoegd toen hij weer langs zijn Koopal-Prijs
vlug voorbijtrok, de muziekdaemon achterna.
De menigvuldige ontgoochelingen en beproevingen langs zijn levensweg hadden
bij hem niet het minste spoor van vertwijfeling of verbittering nagelaten. Hij verborg
zijn droefheid zeer diep en stapelde het leed op onder een schijn van opgewektheid
of vaag optimisme.
Als kind hield hij dolveel van sombere verhalen. Er moesten ‘doden’ op het toneel
te zien zijn, zoniet was het stuk waardeloos. Verhalen met een ‘happy end’ werden
resoluut op zij geschoven.
Hij was streng voor zichzelf en legde zich dagelijks een arbeidsprogramma op dat
hij kost wat kost ten uitvoer brengen moest. Hij deinsde nooit voor een inspanning
achteruit, zelfs het gevaar ontweek hij niet, ondernam vermoeiende en gevaarlijke
bergtochten in de Oostenrijkse Alpen, was een toonbeeld van geduld, ijver, volharding
en moed voor degenen die hem omringden, nauw verwant met de figuur uitgebeeld
in zijn ‘Heldendicht’.
Hij was bescheiden maar ten volle bewust van zijn eigenwaarde.
In de auteur van het fijnzinnige psychologische drama ‘Remous’ en de sombere
tragedie ‘Richard III’ schuilde weliswaar een ongeschonden kindergemoed, waarvan
de gaafheid steeds verraste en bekoorde. Hij kon de kinderen van zijn neven met
zoveel overtuiging over zijn ontmoeting met Sint-Pieter of Sint-Niklaas vertellen, dat
die grappenmakers daadwerkelijk geloofden dat die zonderlinge ‘Jef’ de grote
kindervriend toch wel had gezien.
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Misschien zullen in Vlaanderen en elders stemmen opgaan die, na de waarde en de
schoonheid van Jef Van Durmes werken te hebben geprezen, de bevoegde instanties
ertoe zullen aanzetten diezelfde werken te laten uitvoeren.
Het zou een verrijking zijn voor ons cultuurleven en een hulde en erkentelijkheid
aan degene, die voor de muziek alles heeft geofferd.
G. Zegerman

Prosper van Eechaute
Gent, 2 juli 1904 - Gent, 26 juni 1964
Hij kon niet anders wezen dan hij was... (Dr. Jan Vercammen)
Op vrijdag 26 juni 1964 overleed Prosper Van Eechaute te Gent... Eerste grote prijs
van Rome. Leraar contrapunt en fuga aan het koninklijk Muziekconservatorium van
Gent en Directeur aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Kortrijk.
Is het werkelijk nodig hem als componist voor te stellen? Niet alleen zijn ‘Prijs
van Rome’ stond borg voor de degelijkheid van zijn werken, want later behaalde
zijn 1ste strijkkwartet de Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie en in 1951
verwierf hij de Belgische prijs in de internationale wedstrijd voor kamermuziek te
Luik. Dit bracht hem meteen over onze grenzen. Nationaal gezien bereikte hij een
muzikaal hoogtepunt met het componeren van het Guldensporenspel, op tekst van
Willem Putman, in 1952. Deze groots opgevatte partituur veroverde niet alleen de
muziekwereld, maar ook ‘onze’ mensen die in het ‘Lied van de Bezem’ hun Vlaamse
fierheid opnieuw voelden oplaaien.
Wie Prosper Van Eechaute persoonlijk gekend heeft, zal menigmaal ondervonden
hebben dat hij, tegen bestwil in, steeds ronduit zijn mening zei. Vandaar, vurige
bewonderaars en... anderen!
Indien zijn muziek gedurende zijn leven niet zoveel gespeeld werd, zal dit wellicht
te wijten zijn aan zijn bescheidenheid. Nooit hebben wij hem een verzoek weten
richten tot gelijk wie om zijn muziek gespeeld te krijgen. Diegenen, die het dan wel
deden, was hij oprecht dankbaar, en wij kunnen eraan toevoegen dat het een waar
muzikaal genot was een of ander werk van hem te kunnen spelen of beluisteren.
Vaste vorm, zuiver lyrisme en aangrijpende expressiviteit zijn enkele kenmerken
van zijn voorname composities.
Hard voor zichzelf, eerlijk en rechtschapen, dulde hij voor wat de muziek betreft
geen slordigheid of amateurisme (in de slechte betekenis van het woord). Zijn
leerlingen en oud-leerlingen weten best welke hoge eisen hij hun stelde, vooral aan
diegenen die later het muziekleven zouden ingaan. We kunnen ook niet zeggen dat
hij voor de beginnelingen bepaald mild of zacht was. Wel te verstaan, als het over
muziek ging. Verder komt wel het bewijs van zijn ‘mens’ zijn.
Te Kortrijk, als Directeur van het Stedelijk Muziekconservatorium, stelde hij aan
zijn leraarkorps de hoogste muzikale eisen. Anderzijds was hij een hardnekkige
verdediger van hun materiële of sociale belangen. Indien dit conservatorium een
hoog muzikaal niveau bereikt heeft, dan is dat zeker aan hem te danken.
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De concerten van ‘zijn’ conservatorium waren steeds uiterst verzorgd en wij
herinneren ons vooral het allerlaatste concert (de verlamming van zijn rechterarm
kwam toen reeds tot uiting) waar hij zonder een spier te vertrekken de ergste pijnen
tot het laatste akkoord weerstond... Toen is alles begonnen... een lange, pijnlijke reis
naar het meedogenloze einde. Voor gelijk wie had hij ‘gouden raad’, maar zichzelf
gunde hij nooit de tijd om eens ernstig te rusten of zich te verzorgen.
Dat hij een goed mens was, weten enkelen die het geluk hadden in zijn omgeving
te vertoeven of met hem intiemer om te gaan. Een kind kon hem gelukkig maken en
ontroeren. Wij herinneren ons dat een van zijn jonge leerlingen van het conservatorium
bij hem kwam aankloppen om een kaart te kopen voor het bijwonen van een concert.
Die leerling moest tien frank betalen en telde dan ook voor de ogen van de ‘Meester’
één, twee, drie... tot negen frank, de tiende frank was maar niet te vinden! Na alle
zakken doorzocht te hebben moest het kind bekennen dat het ergens een geldstukje
verloren had. Intussen was Prosper zo ontroerd dat hij kaart en de negen frank in de
jongen zijn zak stopte met de vermaning ‘dat hij dan toch zorg moest dragen voor
het geld dat hij op zak had!’
Zijn bezorgdheid omwille van de ouders van het kind kunnen wij opmaken uit de
volgende anecdote:
Winter, bitter koude periode... De leerlingen stoeien de klas uit, de straat op, om
nog wat met sneeuwballen te spelen of om recht naar huis te gaan. Prosper Van
Eechaute stelt vast dat er aan de kapstokken nog een paar sjerpen hangen.
Volgende les: Prosper komt het klaslokakal binnen met de sjerpen. Stilte... iedereen
verwacht zich aan een geweldige uitbarsting. Gemoedelijk vertelt Van Eechaute over
een moeder die vlijtig een sjerp aan het breien is voor haar kind. De koude dagen
naderen met rasse schreden en die sjaal moet af. Nu en dan betast de moeder de wol
om na te gaan of ze wel zacht genoeg zal zijn voor de hals van haar lieveling. Ook
de lengte van die sjerp heeft belang, want het
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kind moet er zich goed kunnen ‘indoffelen’... De spanning in de klas neemt toe...
Met ontroering gaat Van Eechaute verder en zegt hoe gelukkig moeder is wanneer
die sjerp klaar komt en ze daarbij denkt aan de zalige warmte van dat kledingstuk,
dat haar kind voor de koude moet behoeden als het naar de muziekschool gaat... Nog
een paar ontroerende zinnen en de schuldigen zijn het wenen nabij. Ze moeten de
sjerp komen halen. Wat nu?... Zoals moeder het zou doen, legt Prosper de sjerp met
een teder gebaar rond hun hals... zonder één enkel verwijt!
Ook oudere leerlingen hebben zijn mildheid ervaren. Als er ergens een nieuw in
te studeren werk niet aanwezig was in de bibliotheek van het conservatorium, dan
mocht de leerling over een week eens terugkomen. Intussen had Van Eechaute het
werk zelf aangekocht en, op voorwaarde dat betrokkene het flink zou instuderen,
mocht hij of zij het nadien behouden!
Oprechte vriendschap stelde hij boven alles. Voor zijn vrienden kende zijn mildheid
geen grenzen. Indien later mocht blijken dat hij zich in hen vergist had, kende hij
geen bitterheid of wraak, alleen maar diepe ontgoocheling en berusting.
Tegenover officiële instanties legde hij niet altijd de nodige diplomatie aan de dag.
Voor hem stonden die overheidsdiensten ter beschikking van de gemeenschap en
dienden zij alles in 't werk te stellen om het prestige van de musici en de muziekcultuur
in ere te houden. Nooit dacht hij aan zichzelf, wel altijd aan diegenen waarover hij
het beleid had.
Wellicht hebben sommigen van ons bepaalde karaktertrekken van Van Eechaute
anders gewenst. Zij maakten echter deel uit van zijn persoonlijkheid die, gehard door
een tragische jeugd en veel te vroege verantwoordelijkheid, schijnbaar ongenaakbaar
was. Helaas, hoevelen hebben zich vergist... Diep in ons moeten wij bekennen dat,
in deze wereld van wetenschappelijke evolutie, wij meer dan ooit mensen nodig
hebben met de moed en volharding van een Van Eechaute, ten einde het evenwicht
te bewaren tussen wetenschap en cultuur.
Mochten er onder u nog mensen zijn, die in het verleden een hard woord te verduren
kregen vanwege Van Eechaute, weet dan dat hij zelf er het meest onder leed. Het
volstaat te luisteren naar zijn innige pianowerken, zijn sublieme kwartetten, zijn
hartstochtelijke melodieën, zijn diep religieuze vijfstemmige mis, om aan te voelen
hoeveel goedheid hij ons nagelaten heeft.
Het weze ons toegelaten een stille wenk te geven aan allen die hem liefhadden:
verzoek de bevoegde instanties om het muzikaal oeuvre van Van Eechaute opnieuw
levend te maken. Laat zijn muziek over concerten en radio tot ons komen. Dat hij in
vrede rust, is voor velen van ons een groot verlies, maar Vlaanderen en Vlaams
België hebben echter de plicht zijn hoogstaande muziek nimmer te laten rusten.
Giovanni Del

Jef van Hoof
Antwerpen, 8 mei 1886 - Antwerpen, 24 april 1959
Onlangs heeft Mark Liebrecht een kostelijk boekje gepubliceerd onder de titel ‘Met
Jef van Hoof onder één hoed’, waarin hij zijn persoonlijke herinneringen heeft
verzameld aan de componist, wiens leerling en vriend hij jaren lang is geweest. Hij
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heeft de legendarische hoed van de toondichter als een soort van herkenningsteken
gekozen, maar met evenveel reden zou men in dezelfde zin over Jefs lavallière kunnen
spreken, daar hij zijn zwartzijden fladderende das ook nooit heeft afgelaten. De
lavallière maakte hem, net als zijn hoed, op grote afstand herkenbaar, ze waren
omzeggens onafscheidbaar, Jef, de das en de hoed. De das gaf iets fladderends aan
zijn verschijning. Zijn persoonlijke gang had iets zwevends, eigenlijk liep van Hoof
nooit helemaal recht voor zich uit, hij kon niet anders dan opvallen en de zwarte
zijden das accentueerde die fladderende gang. Hoed en das waren twee restanten van
de romantiek, want in mijn jeugd kwam het er voor een artist vooral op aan op te
vallen: de hoge hoed van Edward Verheyden en de kapmantel van Jan Blockx. In
die tijd was een artist geen artist in de ogen van de menigte, als hij zich niet op een
of andere manier van die menigte onderscheidde. Een van die tekens was ook het
lange haar. De fluwelen vest completeerde de kleding van schilders, beeldhouwers
en musici. Reeds heel jong droeg van Hoof die fameuze das en altijd trok hij daarmee
de aandacht op straat.
Tijdens Wereldoorlog I had hij een Vlaamse groep van Zes opgericht, naar het
voorbeeld van de Russische mogoetsjaja koetskka. Als ik me goed herinner behoorde
daartoe ook zekere Hendrik Van Praag die een lied uitgaf, maar later naar het verre
Oosten is vertrokken, waarheen juist weet niemand; ook Jos Watelet was erbij: die
was de Moessorgski van de groep. Die musici zagen in Jef hun leider, ofschoon er
van een echte ‘school’ geen spraak was; hij had toen al enkele bladzijden op zijn
actief, de dansende leeuwen hadden hem in heel Vlaanderen al bekend gemaakt, ze
hadden zijn vroegtijdige roem al gevestigd, ongeveer zoals Vlaanderen de faam aan
Renaat
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Veremans had bezorgd. Dat was de tijd van het hoeraflamingantisme, dat nu volkomen
anachronistisch aandoet, maar dat ontegenzeglijk noodzakelijk is geweest om ons
Vlaams bewustzijn wakker te schudden en te houden. Men schreef toen strijdliederen
of sentimentele composities, die een grote taak vervulden in de beweging.
Toen ik later met Jef in contact kwam, had het lavallièrtje hem nog niet verlaten,
of omgekeerd, hij droeg het nog altijd even kranig, maar de componist was veranderd.
Jef had gevoeld dat de tijd van het strijdlied voorbij was, althans wat de compositie
betreft, hij was naar de zuivere lyriek overgegaan en ook in de kamermuziek en in
de symfonie had hij een middel gezien om zijn nationalistische strekkingen uit te
vieren. Dit was mogelijk omdat hij in zijn expressiemiddelen de formules bezat, die
zijn volk kon verstaan. Feitelijk was hij een van de eersten, die de vormen van groter
formaat durfde aan te pakken.
Twee gebieden, die pas in de laatste jaren het podium verwierven, de opera en de
symfonie, boeiden hem. Blijkbaar wou hij ze uit het hopeloos dilettantisme halen en
misschien wel een Vlaams meesterwerk voor het gezongen toneel scheppen. Dat
heeft hij ongeveer met Schoemakers Swane, Meulemans' Tycho Brahe, later met
Vikings en ten slotte met Egmont aangedurfd. Ongelukkig zijn de libretti zwak en
ontheatraal. Jef van Hoofs eigen gebied lijkt mij veeleer de gezongen mis en de
symfonie, waarvan hij er zeven schreef.
Van Hoof was in de wandeling een gezellige knaap, die zijn taal niet bijzonder
verzorgde, maar die nooit, ook niet in benarde omstandigheden, zijn zin voor humor
liet varen. Toen hij na de bevrijding in de geniekazerne te Antwerpen werd opgesloten,
zag hij daarin een geschikte gelegenheid om een bundeltje liederen uit te geven onder
de titel Geniekreten. Hij bleef een man uit één stuk en deed nooit een duimbreed
afstand van zijn grondbeginselen op het gebied van de strijd voor ontvoogding van
onze volksgroep. Hij had ook afstand gedaan van alle anachronisme. Hij besefte dat
Vlaanderen een grote achterstand had in te halen; het voornaamste leek hem dat de
Vlaming het geloof niet verloor in zijn toekomst en dat er noodzakelijk een moment
zou komen dat Vlaanderen zijn rechten zou verkrijgen en het peil van de Europese
geestesgemeenschap zou bereiken. Hij heeft er van stonden aan meegewerkt en is
er ook aan getrouw gebleven, steeds met humor maar ook met overtuiging en
werkkracht.
André M. Pols

Edward Verheyden
Antwerpen, 8 oktober 1878 - Antwerpen, 10 april 1959
Edward Verheyden werd de 8ste oktober 1878 te Antwerpen geboren.
Hij beleefde de tijd waarin de muziek in Vlaanderen opnieuw een belangrijke
plaats ging innemen en het kon dan ook al moeilijk anders of de generatie die in die
jaren werd geboren, zou een vruchtbare toekomst tegemoet gaan.
Met Paul Gilson, August De Boeck en Lodewijk Mortelmans was - na Peter Benoit
en zijn geniale vernieuwing van de muziekkultuur in eigen land - een stevig
driemanschap ontstaan, als typische vertegenwoordigers van een Vlaamse
muziekkunst, en die aan deze Vlaamse muziek een nationale gestalte hebben verleend.
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Deze drie grote nationale figuren uit de generatie der zestigers - die nog te
beschouwen zijn als laat-romantiekers - hebben nochtans door meer dan één
voorbeeld de weg geëffend voor het komend geslacht en de richting aangeduid voor
een eigen muziektaal en stijl.
Edward Verheyden is gedurende zijn lange verdienstelijke loopbaan de voortzetter
geweest van deze vruchtbare muzikale traditie, welke in onze Vlaamse gewesten door
Peter Benoit en dit driemanschap werd ingezet en door hem en nog menig ander
verdienstelijk toondichter bevestigd.
Edward Verheyden is een ‘sinjoor’ in de meest volkomen zin van dit begrip geweest,
en heeft zijn geboortestad omzeggens nooit verlaten.
Reeds op 11-jarige leeftijd was hij koraal op het doxaal van de prachtige
St.-Augustinuskerk aan de Kammenstraat, onder leiding van zijn latere vioolleraar
A. Bacot, die tevens leraar was voor dit instrument aan het Kon. Vlaams
Muziek-conservatorium.
Hij werd hier solist - o.m. in het ‘Stabat Mater’ van G. Rossini - doch verloor
spoedig zijn knapenstem en gaf het zingen op. In 1892 nam hij een aanvang met de
vioolstudie, doch familieomstandigheden noodzaakten hem weldra tot opgave van
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een gepland doel. Tegen een hongerloon werd hij gedwongen het beroep van
letterzetter uit te oefenen en pas twee jaar later in 1894 kon hij zijn studies aan de
muziekschool hervatten.
Reeds in 1895 kwam hij als violist in het orkest van de Franse Opera terecht en
waren zijn muzikale vorderingen derwijze geëvolueerd, dat over de keuze van zijn
toekomstig beroep geen twijfel meer kon bestaan.
In 1897 ging hij voor zijn vervolmaking als violist naar het Koninklijk
Muziekconservatorium te Brussel, waar hij o.m. leerling werd van de grote Belgische
vioolvirtuoos Eugène Ysaye. Intussen werd hij orkestlid van de voornaamste
Antwerpse muziekinrichtingen en zou trouwens meer dan 11 jaar als violist aan de
Opera van Antwerpen verbonden, blijven.
In 1892 ontstond een eerste proeve van compositie nl. ‘L'angélus-Fragment
symphonique’, wat hem in contact bracht met Peter Benoit. Deze spaarde zijn
aanmoedigingen niet voor de jongen, wiens begaafdheid hij in het hem voorgelegd
werk onmiddellijk had ontdekt, en ried hem aan de harmonieklas te komen volgen.
Spijtig genoeg kon deze raad, wegens allerlei omstandigheden, nog niet opgevolgd
worden en kwam hij pas in 1900 bij Meester Lodewijk Mortelmans in de leer, die
hem zowel een technische als esthetische vorming bijbracht.
Na reeds sedert 1 december 1906 een plaats van Monitor in de notenleer aan het
Kon. Vlaams Conservatorium bekleed te hebben, kon hij op 21 maart 1907, nauwelijks
een jaar later, deze plaats ruilen voor een aanstelling als leraar in de Harmonie,
wat meteen een schitterende bevordering betekende.
Op woensdag 1 oktober 1941 werd Verheyden, als oudste leraar van het Kon. VI.
Muziekconservatorium van Antwerpen, tijdelijk belast met het bestuur van deze
instelling, totdat een nieuwe directeur, in vervanging van Meester Flor Alpaerts, zou
benoemd worden.
Deze alleszins ondankbare taak heeft hij tot eenieders voldoening vervuld tot de
benoeming van Meester Jef Van Hoof op 28 april 1942.
Bij zijn oppensioenstelling op 1 augustus 1944 verloor het Kon. VI.
Muziekconservatorium niet alleen een toegewijd leraar, maar tevens een uitstekend
muziekpedagoog.
Wij twijfelen er niet aan dat Verheyden een leerrijk boek zou hebben kunnen
schrijven over hetgeen hij tijdens zijn lange, verdienstelijke loopbaan als leraar heeft
meegemaakt.
Zeker is het dat hij als groot muziekpedagoog in alle bescheidenheid een werk
van onschatbare verdienste heeft geleverd dat alleen door zijn talloze leerlingen wij citeren hier even o.a. Renaat Veremans, Ivo Mortelmans, Daniël Sternefeld, Jef
Van Durme, Corneel Ruymen, Alex De Vries, om maar dezen te noemen - naar juiste
waarde kan worden geschat en dat tevens de schitterende bevestiging brengt van
een hoogstaand leraarschap.
Edward Verheyden was een stille, zwijgzame en toch nobele figuur met grote muzikale
gaven.
Terwijl andere kunstenaars van zijn tijd geen moeite noch tijd spaarden om hun
werken uitgevoerd te krijgen, verkoos hij in alle stilte en bescheidenheid te scheppen,
meer bekommerd voor de innerlijke schoonheid en structuur van zijn oeuvre, dan
om de uitvoering ervan.
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Hij heeft voor alles en nog wat gecomponeerd en zijn muzikale bagage is wellicht
zo omvangrijk als van menig ander Vlaams componist. Liederen, koren, soli met
klavier of orkestbegeleiding, orkestwerken, 2 opera's, een ballet, een cantate, enz,
maken deel uit van deze bagage en vertolken op niet geringe wijze de serene
menselijke en muzikale persoonlijkheid van de schepper.
Zij opera ‘Heibieke’ (1908) in twee bedrijven op een libretto van Rafaël Verhulst,
werd met groot succes gecreëerd te Antwerpen in de Kon. Vlaamse Opera op 4
oktober 1913. Dit ‘landelijk zangspel’ werd later door hem grondig herzien, vooral
wat de orkestratie betrof, en tijdens het speeljaar 1954-1955 van de Kon. Vlaamse
Opera opnieuw opgevoerd.
Zijn opera in twee bedrijven ‘De Geest’ (1924) op tekst van Hendrik Van Rooy,
opgebouwd met folkloristische details, werd in feite geïnspireerd door Hendrik
Conscienses werk ‘Avondstonden’.
Dit op zuiver fantasie steunend gewrocht werd op 1 maart 1928 eveneens ten
tonele gevoerd in de Kon. VI. Opera te Antwerpen, waarbij de componist eens te
meer een uitbundige ovatie ten deel viel.
Verheydens klankentaal - het weze opera, orkestwerk, lied, koor, of instrumentaal
stuk - is nooit iets anders geweest dan een met soepelheid beheerst en loyaal gebruikt
instrument, in dienst van de uiting der milde en schone gevoelens die zijn
kunstenaarshart bezielden.
Zoals de meesten van zijn tijdgenoten is hij trouw gebleven aan de zo diepgaande
als klassieke vormentaal en scholing, waarop zijn kunstenaarschap heeft gesteund.
Nooit heeft hij, om een tekort aan inspiratie te verbergen, een zoeken naar nieuwe
en vaak onbegrijpbare uitdrukkingsmiddelen moeten aanwenden en, wat ook uit zijn
pen vloeide, bood steeds zoveel eigens, dat in Edward Verheyden werkelijk een
componist met specifieke individualiteit moet worden gezien.
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Edward Verheyden: ‘O, liefste met uw Godenlach’, voor sopraan en klavier.
Dit handschrift hoort toe aan de Bibliotheek van het Koninklijk Vlaamse Muziekconservatorium te
Antwerpen.

Edward Verheyden

Het is tenslotte niet de geringste hulde die men Edward Verheyden als persoon
kan brengen, dat hij als mens en als kunstenaar steeds geheel zichzelf gebleven is.
Door het feit dat hij van nature geen groot strijder was, heeft zijn carrière zich
noodgedwongen voornamelijk in en om Antwerpen afgespeeld.
En nochtans had in tegenovergesteld geval deze zeer gewaardeerde Antwerpse
muziekautoriteit zich in veel grotere verhoudingen kunnen handhaven, zoals dit bij
menig ander componist wel het geval is geweest.
Als componist, doch ook als pedagoog, blijft hij een figuur van betekenis. Hij heeft,
door een voorbeeldig leraarschap en als scheppend kunstenaar, steeds mede de faam
hooggehouden van de Vlaamse muziek.
Zijn roeping heeft hij steeds als een apostolaat beschouwd en zijn naam zal dan
ook immer onafscheidbaar verbonden blijven met de Vlaamse muziek, waarop ook
hij de stempel heeft gedrukt van zijn grote begaafdheid en sterke persoonlijkheid.
Drs. Karel De Schrijver, toondichter-musicoloog.
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poëtisch bericht
ik moet
Ik moet
de bloemen in mijn geheugen prenten
hun kleuren die de pijn verdoezelen
van stengels tussen vingers knappend
de gevallen vruchten in het gras
die rottend op de dieren wachten
en het pad waarover de kikker springt
levensgevaarlijk
En dan de mens
julien vangansbeke

na vloed en dorheid
Ongenadig ligt het bouwland blank
water doorbrak de dijk
nu krast de zon barsten in d'aarde
en het weerloze vee sterft van de dorst
Troosteloze eenzaamheid tart de mens
krampachtig hecht hij zich aan materie
modern en ongeremd bespeelt hij het instrument van
zinloosheid
zijn inspiratie is wrang en absurd
en toch ‘zuigt’ hij gretig zijn zelfverheerlijking
Wanneer het water rustig in de bedding vloeit
vraagt plots de zon ongedwongen en vol weemoed
‘zing jij nu iets moois over de mens!’
annie lagasse

medelijden is geen liefde
Wanneer mijn naaste honger had,
en ik alleen maar medelijden,
en ik niet deelde van mijn brood...
Wanneer hij leed,
naar lichaam of naar geest,
en ik niets deed
noch balsem op zijn wonden goot...
Wanneer ik wist dat hij
zijn zware kruisen droeg
waaronder hij bijna bezweek
wijl ik hem slechts beklaagde
en wegliep toen hij bijstand vroeg
maar hem niet eens bekeek...
Wanneer ik moedelozen
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of zieken, of bedroefden,
of al die hulp behoefden,
niet troostte met een simpel woord...
Dan zal men mij eens zeggen
ginds aan de hemelpoort:
- Het paradijs is niet voor U,
daar gij zo vaak de hemel griefde.
Want enkel medelijden,
dat is geen naastenliefde. albert coninx

die avond
Het had vreeslijk geregend.
En de mensen zaten thuis
of plakten in een café.
Ik had wijn gedronken met
een oud-strijder, die van het
front sprak en van een vriend die viel.
Die avond zwierf ik toen door
de schemering. Roze lichten
keken nat de straten in,
spaarzaam als de zwerver die
zijn stappen telt. De grond blonk
spookachtig wit van nieuwte.
En de lucht hing grijs boven
de huizen. Die avond heb
ik gezegd, hoezeer ik hoopte
eens ergens thuis te zijn.
thierry deleu

gedicht van onze tijd
Doorweven met de draden van de dood is alle leven.
Dood is de diepe kern van ons bestaan.
Zelfs als we vluchten, blijft hij aan onze handen kleven.
Tenslotte zijn we allen als de man van Ispahaan.
Wij hebben 't leven als een eindeloze gang betreden,
Waarin slechts hier en daar een oliepitje brandt.
Wij hebben geen verleden meer, maar ook geen heden
En wij zijn vreemdelingen in ons eigen land.
Wij hebben ja gezegd tot duizenden profeten,
Maar geen van allen heeft iets nieuws gebracht.
Berekend hebben zij ons hart uiteengereten.
In plaats van liefde hebben zij ons haat gebracht.
Wat baat het nog te wensen en te dromen?
Porfierhard drukt op ons de stempel van de tijd.
Wij staan de laatsten in een lange rij van bomen,
Wij zijn de vreemde eenden in een nog vreemder bijt.
claude vanhoucke
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wolven
de uitgehongerde wolven van de nacht
de zilvergrijze van de mist
en de vliegende vuurrode
doorkruisen in alle richtingen
het besneeuwde gebied
geen prooi in de dode nacht
huilen zij zacht
in de morgen
michel lucas
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[ontmoetingen en op korte golf]
[Redactie: de stukjes ‘ontmoetingen’ en ‘op korte golf’ staan in het origineel steeds
naast elkaar, maar zijn in deze digitale uitgave steeds onder elkaar geplaatst]

ontmoetingen
Festival van Vlaanderen in 50 historische zalen
Filips van Bourgondië, de grote hertog, verbleef herhaaldelijk te Brugge, en zijn
muziekkapel ‘fut une des meilleures ..., des mieux accordées et en plus grant nombre
de chapelains que l'on sceut nulle part.’ Karel V heeft met zijn zuster, Koningin
Maria van Hongarije en zijn zoon Filips, een keizerlijk concert bijgewoond in de
Komediantenzaal van het Stadhuis te Gent. In het Rubenshuis te Antwerpen luisterden
Charles II van Engeland met tal van andere prinsen naar intieme muziek en voor
Brussel hoef ik slechts de naam Karel van Lorreinen uit te spreken en U weet wat ik
bedoel. Het is daarenboven uit al die Vlaamse steden, dat de koningen der polyfonie
vertrokken voor de verovering van ons continent. Kan men zich mooier decor
voorstellen voor een echt groots opgevat muziekfestival?
Het is bescheiden begonnen, het Festival van Vlaanderen. Het had voor de
allereerste maal plaats in de historische zalen van Gent in 1958, het Expojaar.
Toevallig (of was er toen bij uitzondering zoveel cultuurgeld beschikbaar?) hield
Antwerpen toen zijn eerste Theaterfestival en Tongeren zijn eerste Basilica Concerten.
Normale evolutie: deze drie initiatieven moesten er tenminste voor de buitenstaander
als één groot festival uitzien. Het viel natuurlijk op, dat er slechts drie van de vijf
provincies vertegenwoordigd waren, en toen kwam West-Vlaanderen - met de gekende
muzikale, toeristische en propagandistische vitaliteit - de festivals van Kortrijk en
van Brugge als kanditaat presenteren. Ten slotte nam Gent in 1966 het initiatief er
ook Brussel en Leuven bij te betrekken en is de Vlaamse familie, zij het dan ook in
zeer los verband, voltallig.
De onderscheiden losse organismen in dat algemeen Festival van Vlaanderen
hebben een ernstige inspanning gedaan, om niet in mekaars vaarwater te komen en
een eigen karakter te vinden. Brugge kiest elk jaar 2 thema's: voor 1967 b.vb. zijn
dat Haendel en het orgel; deze gegevens worden er met veel toewijding en smaak
uitgewerkt. Kortrijk is een Koorfestival; vorig jaar bracht de English Opera Group
er de continentale creatie van Brittens ‘Burning Fiery Furnace’. Vermits de Tongerse
concerten in de heerlijke basiliek georganiseerd zijn, wordt daar hoofdzakelijk
religieuze muziek vertolkt. Antwerpen beperkte zich van den beginne af tot het toneel,
nodigt internationale groepen uit. Gent situeert alles in zijn 20 historische zalen en
het grootste operagebouw van het land: daar wordt vooral de nadruk gelegd op de
historische concerten, de Vlaamse creaties, de wereldbefaamde solisten en orkesten.
Maar een echt homogeen en gelijktijdig festival was het tot heden niet! In 1967
zal echter een grote stap voorwaarts gezet worden. Gent (19 avonden), Brussel en
Leuven (9 concerten), Antwerpen (3 operavoorstellingen en 2 concerten), en misschien
Brugge, zullen samen 1 gesloten festival van Vlaanderen vormen, dat gaat van 15
augustus tot 15 september, lid is van de Association Européenne des Festivals de
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Musique, en in omvang en niveau kan wedijveren met veel oudere initiatieven van
het buitenland.
Waarom is het Festival van Vlaanderen zo vlug (en veel vlugger dan veel
buitenlandse partners) een voorname artistieke gebeurtenis geworden? Ik zou honderd
redenen kunnen opsommen.
De strijd die Vlaanderen thans levert, om de artistieke achterstand te elimineren,
is één feit. De wil om aan de Walen én aan het buitenland te tonen, dat we reeds
evenveel kunnen presteren als onze Waalse broeders is een tweede En wat zeer
belangrijk is: de gezonde, bijna vriendschappelijke concurrentie - een concurrentie
van de kwaliteit: te Gent zijn alle zalen lang vóór de concerten uitverkocht; ook de
andere partners verheugen zich in een stijgende belangstelling; mensen, luisteraars,
kijkers, bewonderaars, zijn er méér dan voldoende. Een kwalitatieve concurrentie is
ook zoveel sympathieker en zoveel doelmatiger: geen der festivalvrienden wil
onderdoen voor een andere, en dus worden alle programma's jaar na jaar interessanter,
grondiger bestudeerd, evenwichtiger. Elkeen strijdt met fanatisme voor steeds méér
geld, méér publiek, méér begrip bij officiële en privé-organismen. De resultaten zijn
er; toen ik op de jaarvergadering der Europese Muziekfestivals te Praag op mijn beurt
het programma van het Festival van Vlaanderen 1967 gepresenteerd had, viel er even
een stilte: vóór twee jaar had

op korte golf
Ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van Dante Alighieri's geboorte
(1265-1965) verscheen zopas de bundel ‘Gedichten voor de stenen Vrouwe’ door
onze medewerker Albe. De cyclus van vier canzonen ‘Rime per la Donna Pietra’,
bekend als de ‘Rime petrose’, werd voer de eerste keer in zijn geheel in het Nederlands
vertaald, naar de critische uitgave van Michel Barbi voor de Società Dantesca Italiana.
Het vijfde gedicht, het ‘Montanina-canzone’, dat eveneens in de bundel werd
opgenomen, behoort tot de cyclus ‘verzen uit de ballingschap’. De uitgave kan besteld
worden bij W. Godenne, drukker-uitgever, Roemeniëstraat, 45. Brussel 6, Giro
2224.44 - Prijs: 180 fr.
Kunstschilder Tony Albrecht uit Gent exposeerde in Galerij Deurlica te Deurle van
4 tot 16 juli, te Merelbeke van 24 juni tot 3 juli en te Gent van 18 tot 30 november.
Peter Andersen verzorgde de vernissage van de Julien Vandekerckhovetentoonstelling
op 24 september. Op 29 september presenteerde hij via de B.R.T. een gedeelte van
zijn One Man Show, waaromtrent alle inlichtingen kunnen verkregen worden bij
‘Atlas’, Condédreef, 33a, te Kortrijk (tel. 056/212.12 - 219.00)
Van 16 oktober tot 15 november stelde Wilhelmina Barbé-Van Gucht haar werken
tentoon in ‘De bonte Os’, te Lede. Van 18 tot 30 november exposeerde zij in de
Kunstgalerij ‘'s Gravensteen’ te Gent. Anton Vlaskop verzorgde er de inleiding.
Flor Barbry heeft thans zijn vierde toneelstuk geschreven voor Zuid-Vlaanderen;
met zijn Volkstoneel voerde hij het op in meerdere gemeenten. Wij vernemen ook
dat hij vereerd werd met de Visser-Neerlandiaprijs 1966, voor zijn actie ten voordele
van de Nederlandse cultuur in Frans-Vlaanderen. Hartelijke gelukwensen!
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Jaak Beckers uit Rijmenam doet ons opmerken, dat wij hem, in onze vorige
berichtgeving, vermeld hebben als letterkundige, daar waar hij kunstschilder is. Wij
verontschuldigen ons en nemen graag akte van zijn rechtzetting.
Kunstschilder Jos Beerden uit Assebroek exposeerde in het Concertgebouw te Brugge
van 4 tot 13 november. Lucien Dendooven sprak het inleidend woord uit.
Letterkundige Bert Bijnens uit Nieuwpoort werd vereerd met de
Visser-Neerlandia-prijs 1966, voor zijn culturele actie ten voordele van
Frans-Vlaanderen. Hartelijke gelukwensen!
Kunstschilder Marc Boone uit Eeklo stelde van 30 september tot 13 oktober zijn
werken tentoon in Galerij Kaleidoskoop te Gent.
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Kunstschilder Renaat Bosschaert uit Assebroek stelt van 26 november tot 15 december
zijn schilderijen tentoon in Galerij Deurlica, te Deurle. Hij werd vereerd met de
Keane-Prijs van Brugge; hartelijkste felicitaties! Naar aanleiding hiervan werd hij
gehuldigd en exposeerde in het Huidevettershuis te Brugge.
Graficus Sep Broes exposeert tot 25 december in het Centrum voor Kunstambachten,
St.-Pietersplein te Gent.
Paul Brondeel uit Sint-Andries, die onlangs bekroond werd met de romanprijs van
West-Vlaanderen, won nu ook nog de prijsvraag, uitgeschreven door ‘Nieuwe
Stemmen’, met zijn novelle: ‘De nacht is een spiegel’. Andermaal - en daarom niet
minder hartelijk - proficiat!
Muziek van Nini Bulterys werd uitgevoerd op 2 december in het derde programma
van Frans Brussel.
Van 11 tot en met 18 december stelt André Bulthé zijn werken tentoon in het
jagershuis ‘De Pluvier’ te Alveringem. Kan. Dr. A. Smeets zal op 10 december het
inleidend woord verzorgen. Van 1 tot 14 april 1967 zal kunstschilder Bulthé te gast
zijn in de Galerij Générale te Oostende.
Op 26 oktober programmeerde de B.R.T. een concert met werk van Peter Cabus en
Hendrik Daems.
Peter Cabus leidde ook het eerste symfonisch koncert van dit seizoen in de
Mechelse stadsfeestzaal, op 13 oktober.
Van 5 tot 17 november stelde kunstschilder Raoul Chanet zijn werken tentoon in de
zaal C.A.W., Meir, 75, te Antwerpen.
In de kunstgalerij Altra te Aalter stelde Rodrigue Delva schilderijen tentoon tijdens
de maand oktober. Kunstschilder Gies Cosyns stelde de schilder en zijn werk voor
op de vernissage.
In de rookzaal van de Kortrijkse stadsschouwburg stelde Nelly De Bock-Windels
haar werken tentoon van 22 oktober tot 8 november. Inleider was Jozef Storme,
voorzitter van het C.V.K.V.
Kunstschilder Roger de Brock, exposeerde tot 9 december in galerij Vyncke-van
Eyck te Gent.
Van Dr. Jur. Michiel Debruyne verscheen in eigen beheer: ‘Leopold I en Roeselare’,
waarin de figuur van de eerste koning vanuit de plaatselijke geschiedenis belicht
wordt. Het boek (± 120 blz., 8 ill.) kan bekomen worden door storting of
overschrijving van 200 fr. op p.r. nr. 40.51.04 van de auteur, H. Verriestlaan, 31,
Rumbeke.
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men geaarzeld dat festivalletje in de kring der groten op te nemen en nu reeds was
de reactie van de voorzitter der Europese Vereniging ‘Voilà un programme bien
impressionnant!’
De Vlamingen hebben dat allemaal zeer vlug en spontaan begrepen. Ze worden
ingelicht, niet overdonderd met propaganda. Ze komen, en met geestdrift, als naar
een feest, hun prestige-feest, door middel van hetwelk ze de Walen enkele schreden
achter zich lieten, een festijn, waarvoor de dames hun mooiste jurk aantrekken en
veel heren een smoking.
Het einddoel is nog niet bereikt. Men spreekt van honderden culturele centra in
het land, maar steden als Gent, Brugge en Kortrijk, hebben nog niet eens een moderne
concertzaal. De buitenlandse bezoekers worden hoe langer hoe talrijker, maar zoveel
echte Vlamingen zijn nog nooit gekomen. We hebben het Vlaanderenfestival naast
veel franstalige initiatieven in het Vlaamse land kunnen plaatsen, maar deze laatste
floreren onverminderd voort. Alle Vlaamse festivals samen krijgen van de regering
900.000 fr., maar het Holland Festival ontvangt van Den Haag 5,6 miljcen. Veel
overheden staan kordaat en opgetogen aan onze zijde, maar om ons sterker te kunnen
vooruitstuwen, moeten ze tal van gewestelijke tradities doorbreken. Veel Vlamingen
zelf weten nog altijd niet, dat men overal als Vlaming hoger geschat wordt en dus
voor Vlaanderen méér bereikt, door de honderd festivalzalen te helpen vullen, dan
door te huilen in honderd stoeten.
Klagen we echter niet. Vóór tien jaar hadden we niet kunnen dromen dat we nu een
van Vlaanderens hoogste troeven zouden zijn. En over nog tien jaar gaan we elkander
nog even spreken.
Jan Briers.
(Redactie) In 1968 is het weer de beurt aan Kortrijk om opgenomen te worden in het
‘groot’ Festival. Dit neemt niet weg, dat de Groeningestad ook in 1967 een belangrijk
muziekprogramma zal bezitten, uitgewerkt rond de centrale ideeën ‘Purcell en ‘Ons
Vlaams muziekpatrimonium in de XVIIIde eeuw’.

Het Sint - Romboutskoor 50 jaar!
Toen Mechelen in 1561 een bisschopszetel werd - Primaat der Nederlanden - met
Kardinaal Granvelle als eerste aartsbisschop, kreeg het, door toedoen van deze
kardinaal, ook een kathedraalkoor. Steeds is dit koor de grote zorg van de Mechelse
aartsbisschoppen geweest, totdat ook hieraan een einde werd gemaakt door de Franse
bezetting.
Was het in de 19de eeuw treurig gesteld met de gewijde muziek, dan zou Mechelen,
dank zij Jaak Lemmens en Edgar Tinel, een leidende rol gaan spelen in de vernieuwing
van deze muziek. Aanvankelijk ging de aandacht vooral naar de instrumentale muziek
- het orgel - maar ook de zang werd niet vergeten. Het zou echter tot in 1916 duren
vóór de kathedraal te Mechelen opnieuw een volwaardig koor kreeg, dat onder de
beste ter wereld mag gerangschikt worden.

Vlaanderen. Jaargang 15

Dat het werkelijk tot de allerbeste behoort, blijkt duidelijk uit de talrijke reakties
naar aanleiding van zijn optreden, zowel in binnen- als in buitenland, in en buiten
de kerk. Wie - die het concert heeft bijgewoond - zal ooit de ontroering vergeten,
die de nokvolle zaal van het Palais de Chaillot in haar greep hield tijdens het optreden
van het St.-Romboutskoor, ter gelegenheid van het derde Internationaal Congres
voor Kerkmuziek te Parijs in 1957? En de uitvoering in de Basiliek van Montmartre
van de ‘Missa sine nomine secunda’ van Ph. de Monte is de aanleiding geworden
voor de fono-opname van deze kompositie, in de reeks ‘Archives sonores de la
musique sacrée’ - Ed. Lumen - en in de reeks ‘Klangarchiv für Kirchenmusik’ van
Düsseldorf.
Onder de merkwaardige prestaties van het koor - onder de leiding van Mgr. J.
Vyverman die in 1949 Mgr. Van Nuffel als dusdanig opvolgde - moet voorzeker het
jubelkoncert van 1 juni 1966 gerekend worden. Het programma geeft een bloemlezing
uit het repertorium der jongste tien jaren en blijft trouw aan de opdracht aan de
kerkkoren, gegeven door het Motu Proprio van de H. Pius X. Volgens Pius X is het
Gregoriaans de kerkmuziek bij uitstek. Wat een zuiver muzikaal genot was het, deze
muziek, zowel door kinderstemmen als door mannenstemmen, te horen voordragen
met een feilloze finesse, vibrerend van leven tot in elke lettergreep van de Latijnse
tekst. (Wij mogen hier terloops wel verwijzen
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naar de Europäische Phonoclub, die vóór enkele jaren het St.-Romboutskoor
aangesproken heeft voor een Gregoriaanse bloemlezing uit het ‘Kerkelijk jaar’).
Naast het Gregoriaans, de klassieke polyfonie. Deze was vertegenwoordigd met de
Monte, Palestrina en Vittoria. Tijdens de jubelmis, op Pinksteren opgedragen, werd
ook een Palestrina uitgevoerd, nl. de ‘Missa Emendemus’. Opvallend voor de
uitvoeringen van deze muziek door het St.-Romboutskoor blijft de spanning die Mgr.
Vyverman doorheen de polyfone textuur van de verschillende stemmen weet te
behouden, daardoor een geheel opbouwend, dat in wondervolle harmonie met het
lijnenspel van de St.-Romboutskerk versmelt.
En dan tenslotte: de hedendaagse gewijde muziek. Hier werd werk uitgevoerd van
Staf Nees, Mgr. Vyverman, Jef Van Hoof, Gaston Feremans, Flor Peeters en Mgr.
Van Nuffel. Werk van verschillende inspiratie, maar waardoor het koor bewees dat
stemmingen en nuances allerhande geen problemen zijn en dat het openstaat voor
alle gewijde muziek uit welke periode zij ook moge dagtekenen. Tijdens een plechtige
ontvangst van het St.-Romboutskoor op het Stadhuis door Burgemeester Spinoy en
het voltallig Schepencollege, overhandigde de Burgemeester de ‘Stadsplaquette’ als
een blijk van waardering van alle inwoners van de stad Mechelen voor wat het
St.-Romboutskoor gepresteerd heeft, ook tot de roem van de Stad!
Het jubeljaar zal besloten worden met een officiële ontvangst op het aartsbisdom.
Jos Vermost

Het Vlaams Vokaal Trio

Het Vlaams Vokaal Trio. V.I. n.r.: Jef Goor, Paul Claes, Leo Loomans, Achiel Van Beveren en Laurent
Carpentier.

Vlaanderen kent momenteel een bloeiend muzikaal leven. De laatste jaren zagen
we verscheidene, zowel vokale als instrumentale, ensembles ontstaan. Eén van deze
jonge groepen is het Vlaams Vokaal Trio. Het bestaat uit de tenor Paul Claes, de
bariton Laurent Carpentier en de bas Leo Loomans. De gitarist Jef Goor verleent
eveneens zijn medewerking, en de leiding berust bij Achiel Van Beveren. Het is dus
eigenlijk een trio met vijf!
Achiel Van Beveren, de leider van de groep en markante musikus, werd geboren
te Antwerpen in 1904. Hij studeerde kontrapunt, fuga en zang aan het Koninklijk
Vlaams Konservatorium. Daarna vervolmaakte hij zich in de zangkunst bij de
vermaarde Nederlandse bariton Tom Denijs. Hij trad weldra op als gevierde baszanger
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op belangrijke binnen- en buitenlandse koncerten en voor menige radiozender.
Jarenlang maakte hij deel uit van het Antwerps Vokaal Kwartet en

op korte golf
Van de Gezellespecialist Karel De Busschere verscheen bij Desclée De Brouwer,
Brugge: ‘Guido Gezelle, 2.000 regels poëzie’ in de reeks Kleine Cultuur-bibliotheek
(75 blz. tekst; hulpboekje 25 blz.).
Zender West-Vlaanderen bracht op 1 december het ‘Muzikaal dialoog voor hobo,
fluit en strijkers’ van componist Jan De Cadt.
Van 15 oktober tot 10 november stelde Christiaan De Clercq zijn werken tentoon
in de zaal ‘Open Kring’, Steendam 41, te Gent.
Kunstschilder Gilbert Decock stelde schilderijen en gouaches tentoon in de Galerij
Oranje te Gent, van 16 tot 30 november.
Georgette de Groote-Tanghe werd uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale
tentoonstelling, die in het teken staat van de fantasmagie en die zal doorgaan van
mei tot oogst 1967 in het museum van Opaua (Tjechoslovakije). Haar werken waren
ook aanwezig op de groepsexpo, gewijd aan grafiek en keramiek, die van 2 tot 17
december doorgaat in het ‘Maison de la culture’ te Namen. Aan deze kunstenares
werd een belangrijke bijdrage gewijd in het novembernummer van ‘Kijk’ en ‘Vision’.
Vanaf 26 november exposeerde Boudewijn Delaere publicitaire grafiek in het Gentse
Centrum voor Kunstambachten, St.-Pietersplein, te Gent.
Arthur Deltour exposeerde van 8 tot 16 oktober in de raadszaal van het gemeentehuis
te Geluwe. Hubert Dejonghe van ‘Kunstkring 63 - Geluwe’ sprak de openingsrede
uit.
Van 28 oktober tot 15 november stelde Jacky De Maeyer tentoon in de kunstgalerij
Tamara Pfeiffer, Steenweg op Charleroi, 157, Brussel 6.
De eerste dichtbundel van de jonge Wase auteur Jacques De Maen verscheen zopas
onder de titel ‘Busco’ bij de Standaard-Boekhandel (48 blz. - 60 fr.).
Willem Deneckere exposeert serigrafisch werk in het Gentse Centrum voor
Kunstambachten, tot 25 december.
Ter gelegenheid van de 100-jarige viering bij de EE. PP. Redemptoristen van het
wonderbeeld van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, werd het toneelstuk
‘Wereldkoningin’ van August De Nolf te Roeselare driemaal opgevoerd door ‘De
Graal’.
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Kunstschilder Gabriel de Pauw exposeert tot 12 december in de galerij Pieters,
Latemstraat, te St.-Maartens-Latem.
Kunstschilderes Mia Deprez stelde van 8 tot 23 oktober tentoon in de galerij
‘Uutvercoren’ te Ronse. Redactieleider André Demedts sprak het openingswoord
uit. Van
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10 februari tot 10 maart 1967 zal de kunstenares te gast zijn in de zaal ‘Open Kring’
te Gent.
Van 26 november tot 23 december stelde beeldhouwer Steven Depuydt tentoon in
Galerij Romboudt te Lissewege.
Kunstschilder Lode de Roey stelde zijn werken tentoon van 24 september tot 3 oktober
in Studio ‘Cogels’, Cogelsplein 44, te Deurne (Centrum).
Martha de Spiegeleir exposeerde in de maand november in de Rookzaal van de
Kortrijkse Stadsschouwburg.
Dr. Jos de Smet sprak op 7 december over ‘Vorming en evolutie van onze Vlaamse
kust’ (Oostende, Opex, feestzaal).
In Galerij Breckpot te Antwerpen stelde Hubert De Vries, van 18 tot 30 november,
zijn werken tentoon.
Door teater Antigone o.I.v. Bert de Wildeman werden in oktober en november een
reeks voorstellingen verzorgd van ‘Buiten voor de deur’ van W. Borchert. Zelfde
teater brengt regelmatig een luisterspel of een historische evocatie voor het 2de
programma van de B.R.T.
De dichteres Christine D'Haen verzorgde de inleiding tot de tentoonstelling van Elsa
D'Haen, welke doorging in de Korrekelder te Brugge van 27 november tot 9
december.
In de Hendrik-de-Braeckeleerstudio te Antwerpen stelde Georges Dheedene uit Zulte
a/d Leie van 8 tot 20 oktober zijn werken tentoon.
In de feestzaal van het gemeentehuis te Leopoldsburg stelde Anto Diez tijdens de
maand oktober zijn werken tentoon. Anderzijds werd Mevr. Aimée Diez-Thonon
andermaal bekroond met de provinciale radioprijs voor schoolkoren (Lyceum,
Oostende). De muziekschool Aimée Thonon bracht op 5 november een auditie in het
Oostendse Kursaal.
De Brugse kunstschilder en etser Maurits Dousselaere stelde van 9 tot 23 juli ten
toon in de St.-Ann Gallery te Knokke. De inleiding werd uitgesproken door mr. Alain
de Caluwe.
Op 15 oktober verzorgde orgelist en beiaardier Chris Dubois een recital voor het 3de
programma van de B.R.T., een opgenomen programma van de inhuldiging van het
nieuwe orgel in de St.-Niklaaskerk te Diksmuide. In een wedstrijd te Mechelen voor
beiaardcomposities werd door de jury met eenparigheid van stemmen het werk:
‘Triptiek’ van Chris Dubois bekroond. Er waren 10 deelnemers.
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ruim 30 jaar lang dirigeerde hij het Koninklijk Borgerhouts Mannenkoor. Naast deze
als zanger, heeft Van Beveren eveneens een uitzonderlijke betekenis als zangpedagoog
en als komponist van vokale muziek. Hij geeft de zangkursussen in de konservatoria
van Leuven en Mechelen en in de muziekschool van Willebroek. Hij verwierf
bekendheid met het komponeren van vokalisen, liederen en koorwerken; vooral zijn
fijnzinnige bewerkingen van oud-Vlaamse volksliederen dienen te worden vermeld.
Hij vormde reeds tientallen bekende zangers. Drie onder hen stellen het ‘Vlaams
Vokaal Trio’ samen: de reeds hoger genoemde Paul Claes, Laurent Carpentier en
Leo Loomans. Elk afzonderlijk verdienden zij hun sporen door solistisch optreden
in binnen- en buitenland, op koncerten of recitals en voor de zenders van de B.R.T.
Gitarist Jef Goor tenslotte, die als vast medewerker aan het gezelschap is verbonden,
studeerde aan de muziekakademie van Borgerhout en aan het Koninklijk Vlaams
Konservatorium; nadien vervolmaakte hij zich bij de gitaristen Nicolas Alfonso en
Julian Bream. Hij is leraar aan de muziekakademies van Borgerhout, Ukkel en Sint
Lambrechts-Woluwe. Hij verzorgde verscheidene recitals, o.a. in ‘l'Atelier’ te Brussel,
en voor de B.R.T.
Alhoewel het gezelschap nog zeer jong is - voor het eerst werd opgetreden op 30
maart 1964 - mag het reeds terugblikken op een bemoedigende start, met koncerten
te Antwerpen, Mechelen, Leuven, Diest en in verscheidene kleinere centra. Sommige
van hun koncerten hadden plaats onder de auspiciën van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Kultuur.
Tot slot een woordje over het programma. Dit is zeer gevarieerd met composities
gaande van de 16de tot de 20ste eeuw. We vermelden werk van Morley, Clemens non
Papa, Schein, Purcell, Telemann, Cherubini en Haydn. Van deze laatste dienen twee
fijnzinnige terzetten te worden vermeld: ‘An die Frauen’ en ‘Daphnen's einziger
Fehler’. Verder hebben we komposities van Mozart, Beethoven en Schubert. Eveneens
gaat een ruime belangstelling naar het Vlaams volkslied, meestal in moderne
bewerking, en naar de Vlaamse vokale kompositie, vooral vertegenwoordigd door
Achiel Van Beveren en Jef Van Hoof. De gitarist brengt o.a. werk van Besard,
Dowland, Villa-Lobos en Rodrigo.
A.C.

Orkesten uit West-Vlaanderen
Het Westvlaams orkest
In mei 1951 klonk een volslagen nieuw geluid in het Brugse culturele leven: het
Brugs Kamerorkest gaf zijn eerste concert. Indien er op deze dag gelukkig meer
publiek in de zaal zat, dan musici op het podium, dan was dat vooral te danken aan
de geestdrift waarmee de orkestleden - een vijftiental strijkers - zich hadden ingezet
om de nodige publiciteit te voeren. Dit enthousiasme en de musiceerdrift die het
orkest en zijn leider, ingenieur Dirk Varendonck, bezielden, waren er meer dan nodig
om tijdens de volgende jaren de begonnen werking te bestendigen.
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In 1960 evenwel waren al meer dan 80 concerten gegeven, het ensemble had met
succes de auditieproef voor de BRT doorgemaakt en werd regelmatig opgenomen
door de nationale en gewestelijke zenders. Er werd geconcerteerd in opdracht van
gemeentebesturen, provinciebestuur en van de dienst ‘Volksontwikkeling’ van het
Ministerie van Cultuur. Artistieke hoogtepunten werden bereikt met een integraal
Mozart-concert te Brugge, uitvoeringen van de Mattheus-Passion van J.S. Bach (met
het koor Cantores) en een aantal concerten voor de jeugd, met commentaar door de
dirigent, waarin ‘Peter en de Wolf’ van Prokofiev het meest uitbundig succes behaalde.
Ten einde het orkest een steviger financiële en organisatorische basis te geven,
werd in september 1960 de vereniging zonder winstoogmerk ‘Het Westvlaams Orkest’
gesticht. De kern van het vroegere Brugs Kamerorkest werd uitgebreid tot een
symfonische bezetting van circa 40 musici, wat meteen toeliet een groter repertorium
te bestrijken.
De geschiedenis van een orkest kan vervat worden in gewoonweg de opsomming
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Het Westvlaams Orkest tijdens de uitvoering van de Kroningsmis van Mozart, in de Sint-Walburgakerk
te Brugge.
Foto H. Vanhaelewyn, Brugge.

van het gespeelde repertorium en van de gegeven concerten. Dit zou dan op
betekenisvolle wijze de gestadige verhoging van het artistiek peil van de groep
aanduiden en tevens een statistisch beeld geven van de drukke activiteit met een
gemiddelde van dertig concerten per seizoen. Wat een dergelijke statistiek echter
niet zou kunnen weergeven, zijn de vele hartversterkende of vertwijfelde momenten,
die daarmede gepaard gingen: de ontroerende dankbaarheid van inrichters en publiek
in een klein Westvlaams dorp, waar voor de eerste maal een symfonisch concert te
beluisteren was, en anderzijds de ontmoediging na het spelen van een concert voor
een nauwelijks halfgevulde zaal.
Het bestaan van het Westvlaams Orkest kan inmiddels aanzien worden, op
provinciaal vlak, als een van de belangrijkste muzikale gebeurtenissen van de laatste
twintig jaar. Tot op heden gaf het orkest meer dan 220 concerten en de meest markante
gebeurtenissen mogen hier even aangehaald worden:
- in juni 1962 behaalt Dirk Varendonck, stichter en leider van het orkest, het
diploma voor orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, na
een driedaagse proef vóór een internationale jury.
- In november 1962 geeft het orkest te Brugge zijn honderdste concert met
werken van Britten, Bartok en Bach.
- het Derde Programma van de BRT en ook de Gewestelijke Omroep
West-Vlaanderen maken opnamen van de meest uiteenlopende uitvoeringen
waarin, naast de klassieke komponisten, de eigentijdse muziek en de eigen
Vlaamse komponisten regelmatig worden gespeeld.
- merkwaardige uitvoeringen werden gegeven in samenwerking met de
bijzonderste Westvlaamse koren: Singhet ende weset Vro, Kortrijk
(Johannes-Passion van Bach), De Mandelgalm, Roeselare (Gloria van Vivaldi),
Renaat Veremanskoor, Brugge (Kroningsmis van Mozart), Cantores, Brugge
(Mattheus-Passion van Bach) en Cantabile, Knokke (werken van Haendel).
Voor de toekomst heeft het bestuur van het Westvlaams Orkest slechts één
hartewens: een meer musical-minded Vlaamse volk, dat geleidelijk zijn gebrek
Omdat wij het tot onze plicht rekenen aan een democratische cultuurspreiding te
doen, houden wij voor 1967 onze abonnementsprijzen volkomen ongewijzigd,
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niettegenstaande de werkelijke kostprijs van ons tijdschrift met sprongen de hoogte
in gaat. Maar is het dan teveel gevraagd aan al onze trouwe lezers:
1) dat zij zo spoedig mogelijk hun abonnement voor 1967 hernieuwen?
2) dat zij elk minstens één nieuwe abonnee zouden aanbrengen? (in onze folder
kan u tevens ontdekken dat u daarbij dan nog 25% kan uitsparen op uw eigen
abonnement!)

op korte golf
Gaston Durnez won, tijdens het 7de Nationaal Festival van Belgische Films te
Antwerpen, een onderscheiding voor de commentaar van de t.v.-film ‘Prentkaart uit
Brugge’ van G. Dijckhoff-Ceunen.
In het Gemeentelijk Domein te Assebroek stelt kunstschilder Marcel Eneman van
10 tot 18 december tentoon. Lucien Dendooven leidde deze expositie in.
Kunstschilder Norbert Feliers uit Eeklo exposeert van 26 november tot 13 december
in Studio Callebert te Roeselare (schilderijen en tekeningen).
In de Boerenkrijgschuur van de Abdij te Tongerlo stelde Kallist Fimmers zijn werken
tentoon van 8 tot 23 oktober. Het fonds ‘Kustenaars van heden’, Edegemstraat 215,
Oude God, bereidt een uitgave voor als blijvende hulde; inschrijvingen op dit adres
(100 fr. per gebonden exemplaar).
Van 1 tot 18 december exposeert Jan Flameng schilderijen in de Galerij Laterna,
Grote Markt 2, Herentals.
De dichter Fernand Florizoone leidde het werk in van de monumentale keramist
Joris Vander Mijnsbrugge, op 19 november, in het Huidevettershuis te Brugge.
Van 15 tot 30 oktober stelde Cyr Frimout zijn werken tentoon in de kunstgalerij
‘Britannique’ te Ieper. Van 17 november tot 5 december was deze kunstschilder te
gast in de Financieringsbank, Vlamingenstraat, te Brugge. Voor deze tentoonstelling
verzorgde Michel Storme het inleidend woord.
Jos Geboers uit Lommel stelde van 5 tot 14 november schilderijen, monotypen en
gouaches tentoon in het Vlaams Prentenkabinet van de Financieringsbank te Genk.
Van 10 tot 22 december zal Karel Heeremans, leerling van Albert Saverijs en Josef
Pieper (Düsseldorf) zijn werken, hoofdzakelijk akwarellen, tentoon stellen in de
VTB. Rik-Woutersstudio, te Brussel. Hij werd uitgenodigd op het 105de salon van
Versailles 1966. De inleider te Brussel is kunstcriticus Frans De Vleeschouwer.
Jan Hoogsteyns exposeerde van 10 tot 16 november te Genk, van 19 tot 27 november
te Beringen in het Kultureel Centrum. Van 27 oktober tot 27 november nam hij deel
aan de groepstentoonstelling: ‘De generatie sedert 1930’, te Venlo in Nederland.
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Ten slotte zal Jan Hoogsteyns van 5 tot 22 januari 1967 zijn werken tentoonstellen
te Herentals, in Galerij Laterna.
Kunstschilder Joris Houwen stelde van 14 tot 30 oktober zijn werken tentoon in
Galerij Romboudt te Lissewege.
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Naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag werd op 15 en 16 oktober in het
Blankenbergs literair archief ‘Trefpunt’ een tentoonstelling ingericht van en over het
werk van de letterkundige Daan Inghelram. Inleider was Jack Verstappen.
Kunstschilder R. Ivens exposeert van 9 tot en met 22 december in de galerij
Kaleidoscoop te Gent.
Bij de Standaard-Boekhandel verscheen ‘De donkere zijde der Maan’, roman van
Dries Janssen (128 blz. - geb. 125 fr.)
Van 1 tot 14 oktober stelde Juul Keppens zijn werken tentoon in de Galerij Générale
te Oostende.
Op 17 december werd te Gent, in het clubhuis ‘'t Steen’, de tentoonstelling
kunstschilder Juul Keppens geopend. Deze artist werd voorgesteld door Rik
Robberecht. Tevens had een hulde aan Miel Kersten, letterkundige en voorzitter van
de Katholieke Oostvlaamse Schrijvers, plaatst, alsmede aan de moeder of de
echtgenote van een kunstenaar. De feestrede werd uitgesproken door Roni Ranke.
Aan het kunsten ontspanningsprogramma werkten mee: mw. De Groote, sopraan,
de pianisten Frank Van Doorne en A. De Muynynck en Michel Bauwens en zijn
gezellen.
Constant Lambrecht stelde van 29 oktober tot 7 november zijn werken tentoon in de
Galerij Campo te Antwerpen.
Gaby Landuyt, J.M. Legrand en Roland Vandenbussche namen deel aan een
tentoonstelling in Nederland en wel te Voorschoten van 12 tot 22 september, dit in
het kader van de culturele uitwisseling tussen de gemeenten Schoten en Voorschoten.
Etienne Le Compte heeft deelgenomen aan de tentoonstelling en boekenbeurs van
schrijvers uit het Aalsterse, welke plaats vond van 15 tot 26 oktober in de Belfortzaal
te Aalst, ter gelegenheid van de week voor Kunst en Kultuur. Dezelfde kunstschilder
nam, samen met Erik Boone, René Engelen, Pierre Hendrix, Leon Smets en Charles
Van de Vloet, deel aan het Kerstsalon ‘Schoonheid in ieders woning’, dat van 3 tot
15 december doorging in de Hendrik de Braekeleerstudio te Antwerpen. Jozef van
Overstraeten, voorzitter V.T.B.-V.A.B., sprak het openingswoord uit.
Guido Legrand (thans gevestigd: Gentstraat 294, Oostakker) exposeerde van 15 tot
17 oktober in het Gemeentehuis te Wevelgem, tentoonstelling ingericht door het
tijdschrift ‘Kreatief’, en waarop letterkundige Willy Spillepeen de inleiding verzorgde.
In regie van Leo Loomans bracht het gezelschap ‘Uilenspiegel’ uit Diest tijdens de
maand november een aantal opvoeringen van
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aan muzikale traditie te boven komt. Overheidspersonen en gezagdragers kunnen
daartoe oneindig veel bijdragen, bijvoorbeeld met de overtuiging dat de muziek de
kunstvorm bij uitstek is om feestelijke aangelegenheden luister bij te zetten. Officiële
plechtigheden, congressen, ontvangsten, worden door muziek niet alleen opgeluisterd,
maar heel dikwijls van hun saaiheid gered. Meteen zou daardoor een sociale plicht
vervuld worden tegenover een niet geringe groep kunstenaars: onze eigen Vlaamse
uitvoerende musici, waarvan nog steeds zoals voorheen, een respectabel aantal ‘om
den brode’ gaat uitwijken naar Brussel.

Het Westvlaams jeugdorkest
Het Jeugdorkest werd feitelijk gesticht op 22 oogst 1959, datum waarop de eerste
repetitie werd gehouden. Het initiatief hiertoe werd genomen door H. Streulens en
het echtpaar L. Hellin-Roelstraete. De vier musicerende kinderen van laatstgenoemden
en enkele studenten en studentinnen van het stedelijk muziekconservatorium van
Kortrijk waren de eerste spelende leden, terwijl L. Hellin sekretaris, H. Streulens
dirigent en Mevr. Hellin-Roelstraete toezichtster werden. Aanvankelijk werd het
ensemble ‘Mozartjeugdorkest’ genoemd. De doelstelling was: het leren samenspelen
in orkestverband en de Vlaamse jeugd naar een hoger kultureel peil te voeren, door
het leren beluisteren van mooie klassieke muziek en het beoefenen ervan. Alras werd
de noodzaak ingezien van een volledig en waardig bestuur. Enkele vooraanstaanden
uit musicale kringen werden aangesproken en op 8 januari 1960 werd de eerste
bestuursvergadering bijeengeroepen door M. Denaux, die de eerste voorzitter werd
en het tot op heden nog altijd is. Dit was dan meteen de officiële stichtingsdatum.
Het eerste optreden in het openbaar greep plaats einde januari 1960, in het V.T.B.
Bondsgebouw te Antwerpen, toen het orkest instond voor een deel van de
Kortrijkavond, die aldaar werd gehouden. Het oogstte meteen een eerste en verdiend
succes. Dit koncert werd gevolgd door een hele reeks, gegeven in de Kortrijkse
stadsschouwburg, het Sint-Jozefsinstituut, het Patroonsverbond en zo meer. Op 30
april 61 nam het J.O. deel aan het Int. Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt, waar
het optrad met de toen dertienjarige pianist Jean Claude Vandeneynde, die samen
met het J.O. ook in verschillende andere koncerten als solist optrad en nu onlangs
laureaat werd in de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. In augustus 1960 werd
door H. Streulens voorgesteld het orkest uit te breiden tot de stad Roeselare. Dit
voorstel werd aangenomen en een nieuwe reeks musicerende jongens en meisjes
kwam de rangen van het J.O. vervoegen. Het bestuur werd evenredig uitgebreid. In
het najaar van 1961 verzorgde het J.O. een T.V.-uitzending die zeer in de smaak van
het kunstminnend publiek viel. Begin 1962 echter moet door bepaalde omstandigheden
worden uitgekeken naar een andere dirigent. Beroep wordt gedaan op J. Craeynest,
leraar viool aan het Sted. Muz. Conservatorium te Kortrijk en aan de Stedelijke Muz.
Akademie te Roeselare. Daar de leden van nu af aan verspreid zijn over verscheidene
steden van West-Vlaanderen, in hoofdzaak Kortrijk, Roeselare en Izegem, wordt
beslist de vereniging de naam Westvlaams Jeugdorkest te geven. De statuten bepalen
dat de leden, mits een zekere muzikale bekwaamheid, mogen aangeworven worden
tot hun 18 jaar en mogen lid blijven tot hun 25. Het orkest telt nu 40 leden en de
opgang gaat steeds maar verder. In de
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herfst van 1964 moet J. Craeynest zich als dirigent terugtrekken, daar zijn drukke
bezigheden hem niet meer toelaten voldoende tijd aan het J.O. te besteden. Frans
Soete uit Roeselare, leraar aan het Sted. Muz. Cons. te Kortrijk en aan verschillende
andere muziekonderwijsinrichtingen, wordt als kandidaat voorgedragen en door het
bestuur aangenomen. De werking gaat onder de bezielende leiding van Frans Soete
in een stijgend tempo verder. Benevens koncerten zowat overal in het Vlaamse land,
wordt andermaal opgetreden in het Internationaal Muziekfestival voor de Jeugd te
Neerpelt, waar het Orkest, met een werk van Ph. Em. Bach, laureaat wordt van de
Symfonische Ensembles, met de grootste onderscheiding (95% der punten) en de
gelukwensen van de internationale jury.
Een mijlpaal was beslist de eerste buitenlandse koncertreis. Op 22, 23 en 24 juli
1966 was het W.-VI. J.O. te gast in de zusterstad van Kortrijk, Bad Godesberg in
W.-Duitsland. Het werd er met alle mogelijke luister ontvangen door de bijna
voltallige stadsmagistraat en de kanselier van de Belgische Ambassade. Op 23 juli
gaf het er een zeer geslaagd kunstkoncert in de Stadshalle. Dirigent Fr. Soete,
Voorzitter M. Denaux, het bestuur en de leden werden door de hoge aanwezigen met
alle mogelijke lof en felicitaties overstelpt - gelukwensen, die beslist stimulerend
werken om het in de toekomst nóg beter en nóg schoner te doen, onze Vlaamse jeugd
ten bate.
L. Hellin, sekretaris.

Vaarwel Antoon De Candt Wevelgem 1939 Montignies (Fr.) 1966

Toen het pijnlijke bericht ons werd medegedeeld, konden wij het moeilijk geloven.
Het zal wel weer een van Tones schelmerijen zijn, dachten wij. Maar toen wij van
officiële zijde vernamen dat liedjeszanger Antoon De Candt in een auto-ongeval
nabij Parijs was omgekomen, werden wij stil, en dachten aan die jaren...
Poësis college Kortrijk: Toon schrijft zijn eerste gedichten; Toon schrijft en
regisseert ‘Het pasterke van te lande’ voor de K.S.A. van Wevelgem; Toon gaat
studeren aan het Gents conservatorium, later trekt hij naar Brussel; Toon zingt zijn
eerste chansons in een treincoupé (het zit er vol meezingende studenten, veel rook,
jouissance); Toon met zijn onafscheidelijke gitaar in het studentencafé te Gent; Toon
wordt ontdekt door het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’; Toon die met zijn liedjes
literaire avonden van het C.V.K.V. opluistert; Toons eerste en enige plaat (Nederland,
Studenten Grammofoonplaten Industrie onder hoede van His Master's Voice): ‘Het
carillon van de meid van de pastoor’, ‘Klaprozen van de zomer’, ‘Ik heb boten uit
zien varen’; Toon die ons 's nachts komt opbellen om een kop warme koffie; Toon
en zijn bandopnamen vol chansons (wij luisteren er hele namiddagen naar: Brassens,
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Brel, Fischer...); Toon op het kleinkunsteiland te Leuven; Toon in het Kortrijkse
‘Krotekot’ (zijn warme stem, de kachel gloeiend, buiten sneeuwt het); Toon de
pacifist; Toons desertie; vogelvrij en opgejaagd door leger en rijkswacht: Zwitserland,
Ingelmunster: de ‘Ukulele’, Spanje en Frankrijk... een sober, zwarthouten kruis op
het kerkhof van Montignies; Toon, wiens lied slechts een sprookje wou zijn...
Honderden anekdoten, flarden herinnering aan die jongeman met zijn glanzende
lange haren, de romantische non-conformist, de middeleeuwse vagant, de outlaw,
de zwervende troebadoer, de authentieke dichter, de ongekunstelde chansonnier,

op korte golf
‘Antigone’ van Jean Anouihl. Michel Vanattenhoven vertolkte de rol van Kreoon.
Het gezelschap wenst prospectie met dit stuk (dat het zeker waard is), hetzij in
onderwijsinstellingen, hetzij bij culturele verenigingen. Voor alle inlichtingen zich
wenden tot de regisseur, Ter Elstlaan 41, Heverlee. Wij bevelen deze prospectie ten
zeerste aan.
Georges Maes leidt de ‘Solisten van het Belgisch Kamerorkest’ tijdens een concert
in het Kursaal van Oostende, op 26 januari 1967.
Bij K.B. werd ons redactielid Dr. med. Eug. Mattelaer benoemd tot burgemeester
van Knokke. Oprechte gelukwensen.
In de Galerij Générale te Oostende stelde kunstschilder Luc Meersman van 15 tot
28 oktober zijn werken tentoon.
Frans Minnaert stelde tentoon in de Galerij Campo te Antwerpen van 26 november
tot 6 december.
Op 7 december werden de nieuwe gebouwen van de Renaultfabrieken te Cagnes sur
Mer, bij Nice, ingehuldigd (architect: Vigneron). Voor deze gebouwen werd een
beeld voorzien van 6 m. hoog en 3,5 m. breed, demonteerbaar in 10 stukken en
bestaande uit gehamerd en gelast aluminium van 2 mm. dikte. Dit beeld werd in tien
dagen afgewerkt door Hubert Minnebo en Roland Monteyne (ontwerper) uit Oostende.
Op 3 december wijdde de Vlaamse T.V. (Echo) een reportage aan de uitvoering van
dit enorme werk, waarvoor de makers beslist een bijzondere vermelding verdienen.
Van 1 tot 18 oktober stelde Paule Nolens tentoon in de Galerij Albert te Hasselt.
Van 28 oktober tot 15 november exposeerde Achiel Pauwels te Den Haag, in de
Galerij Nouvelles Images. De dichter Adriaan Magerman verzorgde de inleiding.
Van de jonge dichter Etienne Peirsman verscheen onlangs, bij Vita, Postbus 43, te
Oudenaarde, een eerste bundel: ‘Eenzaam worden’ (prijs: 40 fr. - bestellen bij de
auteur, Kerkstraat 27, Beveren-Waas).
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Kunstschilder André Penninck stelde in oktober - november tentoon in het
Gemeentehuis te St.-Andries.
In de galerij Breckpot te Antwerpen exposeerde Victor Renty van 8 tot 20 oktober.
De Guido-Gezellefilm van kineast Gilbert Lambert uit Oostkamp, komt begint 1967
klaar. De muziek is van Herman Roelstraete; de woordregie van Gerard Vermeersch.
Het is een kleurfilm van tweemaal 40 minuten met als thema: ‘Een jaarkrans van
schoonheid’. Karel de Busschere deed de keuze der Gezellegedichten.
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Placied Rosseel exposeert van 10 tot 18 december in het Gemeentehuis te
St.-Gillis-Dendermonde.
Kunstschilder Werner Sarlet, wiens werken onlangs nog te zien waren te Knokke in
Studio Jacobs en in de Bank van Brussel, exposeert van 3 tot 18 december in het
Stedelijk Concertgebouw te Brugge.
De animatiefilm ‘Chromophobia’ van Raoul Servais werd voor de vijfde maal
bekroond. Na de ‘San Marco Leeuw’, de ‘Preis für Völkerfreundschaft’, de hoofdprijs
voor de animatiefilm Benelux Filmfestival 1966 en de C.I.D.A.L.C.-prijs, behaalde
de film nu ook de hoofdprijs voor de animatiefilm op het Nationaal Festival van
Belgische Films te Antwerpen. Dus voor de vijfde maal - en zo mogelijk met nog
meer hartelijkheid - proficiat, Raoul Servais!
Van 4 tot 23 november stelde Gust Smet zijn werken tentoon in de galerij De Vuyst
te Lokeren.
Van 9 tot 24 december stelt de Antwerpse beeldhouwer René Smits beeldhouwwerken,
gravuren en tekeningen tentoon in de nieuwe galerij ‘L'Escalier’, Duquesnoystraat
41, Brussel 1. In een geïllustreerde brochure wordt de kunstenaar en zijn werk
voorgesteld door de criticus Hector Waterschoot.
Van 10 tot 14 november hield André Sorel een tentoonstelling ‘open atelier’,
Kerkstraat 46, te Oostende.
Bij Desclée De Brouwer te Brugge verscheen de eerste roman van Willy Spillebeen:
‘De Maanvis’. Men bekomt een gesigneerd exemplaar na overschrijving van 105 fr.
(ing.) of 135 fr. (gebonden) op p.r. 5868.69 van de schrijver, Sluizenkaai 47, Menen.
Tussen de 46 inzendingen voor de elfde biënnale voor openluchtbeeldhouwkunst in
de tuin van het Erasmushuis te Anderlecht, werden de werken van Pol Spilliaert en
Sophia Scheltjens als de beste aangeduid.
Gaston Theuninck stelde van 19 tot 30 november tentoon te Torhout in het
cultuurcentrum Ter Walle.
Lia Timmermans werd voor het kinderboek ‘Janneke en Mieke en het geheimzinnige
blauw duifje’ onderscheiden in het ‘Referendum Vlaamse Jeugd- en Kinderboek’
van de Antwerpse boekenbeurs 1966.
Van 5 tot 30 oktober nam Corinne Toussein deel aan het ‘Salon d'Art sacré’ in het
‘Musée National d'Art Moderne’ te Parijs.
Hilaire Van Biervliet exposeerde begin november in de B.M.G.E.-zaal te Kortrijk.
Jozef Storme verzorgde de inleiding.
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ontmoetingen
de bewuste en daadwerkelijke pacifist, de artistreke duivelstoejager...
De onbezonnen heerlijke kritiek
op mijn persoon, en op mijn chansons,
o zaligheid!
heb ik met gerijpt gemoed
heel diep aanvaard,
omdat ik iedereen graag leven laat
maar zelf mijn eigen weg insla.
Ik voel me als een tak
die tussen andere takken groeit,
naar licht en lucht,
en daarbij, een ander twijg nooit raakt.
(Eindstrofen uit het chanson ‘Aanvaard’).

Toon, over jou zouden wij boeken kunnen schrijven. Misschien doen wij het ooit
nog wel eens. Vaarwel, Antoon, wij zullen je niet licht vergeten, je leven was kort,
véél te kort, maar je werk blijft onder ons. Hopelijk lezen wij nog wel eens je vele
nagelaten gedichten en liedjes in een posthume bundel, want jij behoorde ‘als
liedjesschrijver tot de elite’ (Johan Anthierens in ‘Een keurkorf luisterliedjes’).
Vaarwel, Antoon, jij sympathieke schelm, dank voor je poëzie, dank voor je
onvergetelijke liedjes, zoals dit innig mooie:

Speeldoos
Waar is de tijd?
van vlinderjacht,
toen in de nevel ik je steeds bij me dacht,
met de koning van Spanje,
hebben wij gereisd,
de koningin met een geschenkje bedacht.
Langs zilverpopulieren in ons hoofd,
hebben wij het alpengloeien gevoeld,
samen, mijn kriezeltje,
hebben wij in de nanacht geweend,
om de liefde en het onland in ons hart...
Maar 's morgens, de geur van bloemen in je oog...
heb ik de tranen toen gedroogd,
samen, mijn kriezeltje, hebben wij,
het menuetje gehoord,
uit de speeldoos van ons hart.
Maar waar is de tijd?
van vlinderjacht,
toen in nevel ik je steeds bij me dacht,
met de koning van Spanje,
hebben wij nooit gereisd,
de koningin met een geschenkje nooit bedacht...
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Lionel Deflo

Er wordt door enkele mensen uit het Kortrijkse ook aan een gedenkplaat Antoon De
Candt gedacht. Vlaamse en Nederlandse liedjeszangers hebben reeds hun
medewerking toegezegd. Er wordt i.d.v. ook gevraagd dat allen die bandopnamen
met chansons van Antoon zouden bezitten, zich schriftelijk in verbinding zouden
stellen met Kortrijks Handelsblad, Piatenrubriek Aktie De Candt, Leiestraat 39,
Kortrijk.
Voor de hernieuwing van uw abonnement, slechts één gironummer: 9 5 7 6 van de
Bank van Roeselare en Westvlaanderen te Roeselare; vermeld daarbij als ‘reden van
betaling’: Abonnement Vlaanderen 1967 plus uw naam en volledig adres. U verlicht
op die wijze aanzienlijk het enorme werk van onze administratie, die er U van harte
dankbaar om is.
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ontmoetingen
Jozef Deleu ‘cultuurimperialist’

Het lezen en dus ook het bespreken van dit boekje is een heel groot plezier, want de
schrijver vertelt boeiend over boeiende en heel belangrijke onderwerpen: Kulturele
integratie, het Nederlands in de wereld en de Vlaamse Beweging. Het betreft
bovendien feiten uit de tijd tussen januari 1962 en augustus 1966: hoogst aktuele
stof. Ten slotte is de schrijver een nuchter en demokratisch gezind man met een
scherp en genuanceerd oordeel en een benijdenswaardig grote werkkracht. Hij is
trouwens bekend genoeg als de grote werkverzetter van Ons Erfdeel, het tijdschrift
dat voor 150 fr. per jaar ruim 800 bladzijden kultureel nieuws van hoog gehalte geeft,
inzonderheid wat betreft de toestand van het Nederlands, waar ook ter wereld. (Giro
58.93.45, Jozef Deleu, Rekkem).
Het gaat in dit boekje natuurlijk om het oordeel van de schrijver, en niet om de
feiten die hij noemt (al zijn er daar ook nieuwe bij, de moeite van het lezen volop
waard!). Terecht hekelt hij in uiterst scherpe woorden de stommiteit die men begaan
heeft door Komen, Moeskroen, Edingen enz. aan de Walen kado te geven en de
schandelijke reeksen wetsontduikingen in die streek die tot doel hebben om het
Nederlands onderwijs en de Nederlandse taal en kultuur daar, volkomen te vernietigen:
‘De goede Belgische Belgen van Moeskroen en Komen die de mond vol hebben over
vaderlandsliefde en een boel andere woorden die ze van hun wezenlijke inhoud
hebben ontdaan, overtreden ongestoord de wet. Zij oefenen een aan de nazi's
herinnerende terreur uit en zijn daarbij nog de eerste om een Nederlandssprekende
voor “un boche” uit te schelden.’ (63).
Ook wat hij over de schandelijke verordening van de Belgische bisschoppen van
13 mei schrijft, zal iedere lezer uit het hart gegrepen zijn. Men kan inderdaad niet
tegelijk een goeie Vlaming en klerikaal zijn, omdat het episkopaat fel antivlaams en
antidemokratisch is! Van harte zullen al z'n lezers ook instemmen met z'n rake
opmerking m.b.t. de IJzerbedevaart: ‘De gedachte dat vrijwel uitsluitend katholieke
Vlamingen hierheen komen, maakt me triest. Waarom dan toch kan deze plechtigheid
niet zó worden opgevat dat alle radicale flaminganten, van welke overtuiging ook,
eraan deel kunnen nemen?’ (176) (In oorsprong is de IJzerbedevaart ongetwijfeld
klerikaal - vergelijk de leus: AVV-VVK - maar voor niet-katholieken en katholieken
is dat klerikalisme vooral in Vlaanderen een verschrikkelijke ramp geweest: een
ondubbelzinnige ontklerikalisering van de IJzerbedevaart is een heel dringende eis!
Het is misdadig om klerikalisme met katholicisme te vereenzelvigen, zoals men
vroeger gedaan heeft.)
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Zo zijn er nog talloze andere plaatsen in dit boek waar de lezer grote uitroeptekens
zal zetten. Je leest het zonder enige moeite in één ruk uit. Maar ook daarna houdt het
z'n waarde als het in de boekenkast staat, al was het alleen maar om de rijke
dokumentatie achterin, die elf bladzijden kleine druk beslaat.
Ik durf niet te zeggen of dit boek het beste proza is wat Deleu ooit geschreven
heeft, maar het zou me niet verbazen. Ik hoop dat hij ons over een jaar of vijf opnieuw
zo'n reeks geselekteerde dagboekfragmenten voor zal leggen en dat we dan - mede
dank zij de uitgave van deze eerste reeks - een groot stuk verder zullen zijn met de
demokratisering in z'n vaderland.

op korte golf
Van Luc van Brabant verscheen bij de ‘Editions de la Belle sans Sy’ te Koksijde de
studie: ‘Louïze Labé et ses aventures amoureuses avec Clément Marot et le Dauphin
Henry’. Het boek bevat 176 blz. en 3 buitentekstplaten. De intekenprijs bedraagt 195
fr. (studenten 175 fr.) of 300 fr. voor een luxe-uitgave.
Lieve van Calbergh exposeert van 4 tot 16 december in de hallen van het Oudenaardse
stadhuis. Van 14 tot 26 januari 1967 komt dan de ‘Rik Woutersstudio’ te Brussel
aan de beurt.
Van Paul Van Crombruggen (ps.: Vincent Christoff) werden door de B.R.T. meerdere
composities geprogrammeerd. Dit was o.m. het geval op 1, 8 en 20 november.
De cartoonist Roland Vandenbussche uit Schoten exposeert van 1 tot 15 december
pop, in galerij Oranje te Gent (kollages, assemblages, schilderijen, cartoons, grafiek,
sculpturen).
Tuur van der Linden uit Wilrijk behaalde, in de door Pro Arte Christiana uitgeschreven
wedstrijd voor grafzerken, de tweede prijs met een grafmonument van 1 m. x 0,60
x 0,25, in Franse steen. Onze hartelijkste gelukwensen!
Joris Van Haelewyn, die vroeger reeds fel werd opgemerkt met zijn gedichtenbundels,
liet onlangs een nieuwe bundel verschijnen onder de titel ‘Tempelduiven’.
Met ingang van 1 januari 1967 werd Walt Van Hemelhuis benoemd tot lid van de
redactieraad van ‘De Opvoeder’, tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, waaraan
hij reeds twee jaar meewerkt.
Op 29 september werd in het eindprogramma ‘Gouden Regen’ van
B.R.T.-West-Vlaanderen door Peter Andersen de première gezongen van een lied
op tekst en muziek van Walt Van Hemelhuis.
Julien Van Remoortere werd voor zijn kinderboek ‘Met een wolkje op reis’
onderscheiden door het ‘Referendum van het Vlaamse Jeugd- en Kinderboek’ van
de boekenbeurs 1966. Van dezelfde auteur wordt op 7 januari a.s. het hoorspel ‘De
Lifter’ uitgezonden door de B.R.T.-West-Vlaanderen. Dit spel wordt verzorgd door
Teater Antigone, o.l.v. Bert de Wildeman.
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Op 15 november concerteerde het Westvlaams Orkest o.l.v. Dirk Varendonck te
Brugge met een programma, volledig gewijd aan werk van hedendaagse meesters.
De dichter René Verbeeck werd voor zijn bundel ‘De zomer staat hoog en rijp’
onderscheiden door het ‘Referendum van de Vlaamse letterkundigen’ van de
boekenbeurs 1966.
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Van 29 oktober tot 12 november stelde Willy Verbrugge uit Tielt, zijn schilderwerken
tentoon te Deurle in de galerij ‘Ter Leie’. Antoon Vander Plaetse hield tijdens de
opening een spreekbeurt.
Gerard Vermeersch speelde de rol van de grootvader in ‘Als het kindje binnentreedt’
van A. Roussin, voor de Vlaamse T.V. op 29 november.
De Rode Ridder-reeks van Leopold Vermeiren kreeg een nieuw verhaal ‘De Rode
ridder en de dappere knaap’ (Uit. Standaard, geb. 75 fr.) Zijn historisch-culturele
reeks is thans ook volledig: ‘Vlaanderen, mijn land’, ‘Vlaanderen hart van Europa’
en ‘Steden van Vlaanderen’. (In samenwerking met Lieven Gijpen; verschenen bij
de Uitg. De Standaard; 165, 165 en 150 fr. gebonden en geïllustreerd).
Van Marcel Vermeulen verscheen in eigen beheer het gedicht ‘De Klokkeput sage’
(verband houdend met de ouderlijke hofstede van Warden Oom). Willy Ostyn
componeerde de muziek ervoor voor koor en orkest, die zal uitgevoerd worden door
de B.R.T., in februari-maart 1967.
Cineast Frans Verstreken hield de openingstoespraak op de vernissage van de
tentoonstelling van werk van Lode Verhoeven. Deze expositie werd gehouden te
Lier, in de kunstgalerij Konvent op het Begijnhof, van 1 tot 10 oktober.
Dezelfde kineast werd onlangs, naar aanleiding van het festival van de Belgische
Film te Antwerpen, bekroond met de grote prijs van de documentaire film voor zijn
‘Een hoedje van papier’.
Op 6 november werd door de B.R.T. de hoogmis rechtstreeks vanuit de St.-Rombouts
te Mechelen uitgezonden. Het Sint-Romboutskoor stond o.l.v. Mgr. J. Vyverman.
In de R.T.B.-uitzendingen voor de duitssprekende Oostkantons werd onlangs, in het
Duits, een radio-interview afgenomen van de Vlaamse auteur Theo Vonck.
Verschillende thema's werden erin aangesneden o.a. ‘Wie wird die Welt von morgen
aussehen?’ Deze interview-uitzending werd afgewisseld door een vijftal veeltalige
concertliederen van deze auteur, die ook componist is; ze werden in het Duits
gezongen door de alt Hélène Delvoye, die te Wenen en Salzburg studeerde. Besloten
werd met de uitzending van Theo Voncks populair ‘Europa-lied’.
Van 19 tot 29 november stelden Marie-José en Andreas Wené hun werken tentoon
in de gemeentelijke feestzaal te Borgerhout.
Onder leiding van Michel Wijffels werd op 30 november te Oostende het stuk
‘Gelukkige dagen’ opgevoerd door de groep ‘Elektra’.

ontmoetingen
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Want het inspireert tot strijd tegen eigen lafheid (de hoofdoorzaak van onze
achterstand) en het zegt Noord- en Zuidnederlanders zonder onderscheid de scherpe
waarheid. Dat is dringend nodig.
Ten slotte nog dit. Ik geef onmiddellijk toe dat Deleu een heel goeie vriend van
me is. Maar ik kan het werkelijk niet helpen dat ik het in alles met hem eens moet
zijn. Evenmin kan ik er wat aan doen dat dr. A.W. Willemsen uit Utrecht zo'n
sympatiek Woord vooraf erin geschreven heeft.
Zo zit er voor de lezer die zich interesseert voor de drie onderwerpen, die ik in het
begin noemde, werkelijk niets anders op dan dit boek te kopen, te lezen en aan zoveel
mogelijk Noord- en Zuidnederlanders aan te bevelen.
dr. P.C. Paardekooper
Jozef Deleu, Nederlander en Europeër, Journaal van een ‘cultuurimperialist’ Lannoo, Tielt - Den Haag. Prijs 92 fr. 191 blz.

poëziekroniek
Van poëtische gevoeligheid tot volwaardig dichterschap
Het bundeltje Dromen van POL NICOLAI (42 blz. - zonder nadere gegevens) begint
met deze regels:
Dromen doen mij dwalen
in de wereld der Utopie
Al deze verhalen
Zijn louter fantasie.
Toch wil ik er zijn
om mijn verdriet te begraven.

Het klinkt nochtans een tikje naiëf, wanneer we lezen:
Ik denk veel na
ik overweeg goed
ik tracht te begrijpen.
Waarom?
Omdat ik mens ben.

Voor Pol Nicolaï is er vooral het ‘verdriet’ dat moet begraven worden en dat ook
achter de zelfironie verborgen zit.
Het gedicht, waarin we hem en zijn poëzie best weerspiegeld zien, is dit:
Ik voel me zo triestig,
alleen te zijn in Gods natuur.
Donker is geen waanbeeld,
duisternis, voor mij, geen creatuur.
Het wordt een zacht verlangen,
naar een wezenlijk begrip.
Met een onverwachte voldaanheid,
een kalme zee, met een donkere stip.
Daarboven een lichtende ster.
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En ginds een halve maan.
Ze schijnt te treuren, maar ze doet het niet,
Ze dankt de Heer om haar bestaan.
De duisternis heeft geen gezicht,
alles is slechts schijn.
Ook ik doe maar alsof,
want mijn hart doet pijn.
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's Morgens ben ik blij,
een leeuwerik zingt zijn morgen refrein.
's Nachts als ik wakker lig,
voel ik mij zo triestig alleen te zijn.

In ‘Dromen’ is de echte poëzie nogal ver te zoeken. In plaats van gedichten kan men
het beter ontboezemingen noemen. Ze zijn vooral afgestemd op eigen gebruik. Pol
Nicolaï moet eens ernstig over zijn geval nadenken vooraleer hij een volgende bundel
uitgeeft en desnoods het oordeel vragen van iemand, die de moed heeft de waarheid
te zeggen. Het is een van ouds bekende stelregel dat een gevoelig hart of een
kwetsbaar gemoed niet volstaan om poëzie te schrijven.
Na In Stilte Gerijpt komt Begrensde Hartstocht, de tweede bundel van Renée
CURIAS-PASTURE, ons voor als de bescheiden bevestiging van talent (Oudenaarde,
Vita, Postbus 43, 1966, 42 blz.). Deze gedichten hebben een zeer eenvoudige faktuur
en een zeer menselijke klank. Zij handelen ongeveer allemaal over de liefde en haar
grenzen:
heel hoog
willen mijn vlammen slaan
zodat de stulp om mij
verhit zal barsten
heel hoog en wild
wil ik
over mijn grenzen gaan.

De woorden ‘vuur’ en ‘vlammen’, ‘branden’ en dergelijke, keren herhaaldelijk terug,
maar het spreekt vanzelf dat dit nog niet voldoende is om de volledige poëtische
werkelijkheid van de dichteres op te roepen en om aan een gedicht zijn dwingend
en onvervangbaar karakter te geven. Hoe lief en aantrekkelijk deze stem klinkt, zal
duidelijk blijken uit ‘ik roep je naam’:

ik roep je naam
zoals de zachtste wind
die storm en nood
en siddering
in zijn fluisteren bergt
ik roep je naam
met wild en hoog verlange
buldert in mij de storm
maar ik roep zacht
zeer zacht
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je naam

Deze versregels tonen m.i. voldoende aan dat de dichteres er nog niet toe in staat is
om zich in woorden volledig uit te spreken. We geven ons rekenschap van haar
onmacht. Renée Curias-Pasture gaat nog niet genoegzaam in haar woorden ‘wonen’.
De versregels vormen samen nog niet het onafhankelijk geheel dat los van de dichter
zijn eigen zelfstandig ‘leven’ leidt. Van dat ogenblik af kan men spreken over
belangrijke poëzie. Belangrijk is ‘Begrensde hartstocht’ nog niet geworden, maar
het bundeltje is voor elkeen toegankelijk, het spreekt de mens in ons aan en het bevat
voldoende poëtische elementen om de dichteres te mogen aansporen tot groter
koncentratie en dichterlijke gebaldheid, tot dieper doordringen in de ervaringswereld
en scherper bezinning op de ‘begrensde hartstocht’. Eén zaak staat evenwel vast:
Renée Curias-Pasture heeft als dichteres toekomst.

kunstecho's
Antwerpen
30ste Boekenbeurs voor Vlaanderen
Op 28 oktober werd deze Boekenbeurs geopend; op 8 november sloot ze haar deuren.
Tussen deze beide data ligt een kaleidoscoop van allerlei literaire gebeurtenissen,
die mede het enorme succes van de Beurs bepalen. Het is ons onmogelijk heel het
programma aan te stippen, laat staan uitvoerig te bespreken.
Vermelden wij de feestzitting van 29 oktober, tijdens dewelke het Gulden Boek
werd uitgereikt aan Karel Jonckheere; ook de laureaten ‘Referendum Vlaamse
Letterkunde’ en ‘Jeugdreferendum’ mochten een plaket in ontvangst nemen (A.M.
Dhondt, P. De Wispelaere, J. Geeraerts, P. Van Aken, P. Hadermann, W. Roggeman,
Karel Jonckheere, R. Verbeeck, C.R. Leeman, Lia Timmermans, Alice Toen, P. Van
Rompaey en J. Van Remoortere).
Zowat elke uitgeverij had auteurs, chansonniers, vertellers, televisievedetten of
personen, die in de actualiteit staan, uitgenodigd voor een boeiend en afwisselend
programma, gespreid over al de dagen, waarop de Beurs open was.
De faam van de Antwerpse Boekenbeurs is een vaste waarde en de inrichters en
bezielers ervan verdienen méér dan lof. Wij vragen ons wél eens af: kan dit ook niet
in àndere belangrijke centra?

Wintervergadering Kempense Schrijvers
Op 11 november kwamen de Kempense Schrijvers te Antwerpen bijeen. De in het
verlopen jaar overleden leden werden herdacht, zoals Prof. Jozef Verschueren, Jos
Tegenbos en Jozef Bus. Ook de bekroonden werden niet vergeten, nl. E.P. Nuyens
(Prof. J. Persijnprijs 1965), Armand Boni (J. Barbierprijs 1965), René Verbeeck
(Prijs Scriptores Catholici), Lia Timmermans (bekroond kinderboek), Drs. Jozef
Arras, Dr. Herman van der Wee, Prof. Dr. Albert Westerlinck (Prijs Em. Bernheim)
en Rose Gronon (Prijs VI. Provincies en Prov. Prijs Antwerpen). Tot slot werden
ook de jarigen in de bloempjes gezet, nl. Jozef Lauwerys (70) en Kallist Fimmers
(60).
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Tweejaarlijkse Prijs Peter Benoitfonds - Jef Beuckeleers
Deze prijs wordt in juni 1967 voor het eerst uitgereikt aan een uitvoerend musicus
of een groep uitvoerders, die op een uitzonderlijke wijze hebben bijgedragen om het
oeuvre van Peter Benoit in stand te houden, te doen waarderen en te verspreiden.
Bedrag minimum 20.000 fr. Secretariaat Sint-Jacobsmarkt 11, Antwerpen.
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Compositiewedstrijd voor gitaarsolo
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de B.R.T.-Antwerpen. Inzendingen kunnen
gebeuren tot 1 januari 1967. De weerhouden werken - min. 5 en max. 15 minuten zullen uitgevoerd worden tijdens de ‘Dagen van de Gitaar’, einde maart 1967. Onder
pseudoniem inzenden, onder verzegelde, aangetekende omslag, aan:
B.R.T.-Antwerpen, Muziekdienst, ‘Dagen van de Gitaar’, Prins Albertlei, 9,
Berchem-Antwerpen.

Avelgem
Boekenbeurs Streuvels 95
In de loop van november werd in het St.-Jan Berchmansinstituut te Avelgem - het
College waar Streuvels drie jaar ‘tegen zijn gedacht’ de lessen volgde - een belangrijke
boekenbeurs ingericht, in het teken van Streuvels 95. Ook de jeugd kreeg gelegenheid
zich hierbij aan te sluiten; zo waren er talrijke wedstrijden (opstel, fotografie, tekenen
en schilderen, voordracht) voorzien, dit alles met betrekking tot leven en werk van
de Nestor van onze letterkunde.

Brekelen
Bijeenkomst componisten
Op het landgoed van de Eduard Van Beinumstichting te Brekelen zijn, op initiatief
van de gemengde commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch kultureel
verdrag, 14 componisten bijeengekomen.
Uit België waren aanwezig: Victor Legley, Claude Coppens, Elias Gistelinck,
Karel Goevaerts, Willem Kerstens, André Laporte en Herman Roelstraete. De
aanwezige Nederlanders waren: Jaap Reaedts, Rob Du Bois, Jo van den Booren,
Berend Giltag, Hans Kox en Tom de Kruyf.
In collegiale verstandhouding vond een uitwisseling van ideeën plaats. De evolutie
in de kamermuziek was als centraal onderwerp gekozen.

Brugge
Realisaties Provinciale Culturele Dienst
De Provinciale Culturele Dienst van West-Vlaanderen blijft steeds even dynamisch
en actief. Zo kan het programma van de XVIIde Provinciale Cultuurdagen 1966 gelden
als voorbeeld voor instellingen, die aan cultuurspreiding willen doen. Wij stippen
even de programmapunten aan:
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Een vocaal concert door het Hulster gemengd koor (5 november), zulks in het
kader van de culturele uitwisseling Zeeland-West-Vlaanderen 1966; op 6 november
proclamatie van de provinciale prijskampen

ontmoetingen
De dichter kan in woorden ‘wonen’ en hij kan ‘in woorden ontwaken’. Daarmee is
de schijnbaar geheimzinnige titel, die JULIEN VAN GANSBEKE heeft gegeven
aan zijn eerste verzenbundel, grotendeels opgeklaard. In woorden ontwaken heeft
immers zijn diepe betekenis (Oudenaarde, Vita, Postbus 43, 1966, 42 blz.). In zijn
woorden, d.i. in zijn gedichten, ontwaakt Julien Vangansbeke tot een nieuw en
bewuster leven. Meest allemaal zijn het korte stukjes, een soort kleengedichtjes,
waarin bondige poëtische annotaties worden gemaakt over de mens en het leven.
Daarbij maakt de dichter opvallend veel gebruik van doodgewone uitdrukkingen en
dagelijkse gezegden. Op zijn beurt en vooral op zijn eigen wijze dicht hij uit het
leven en voor het leven. Ergens in zijn bundel schrijft hij
gelukkig bezit ik nu ook
de halsbrekende toerenkennis
der woorden

We moeten dit nochtans niet zo precies naar de letter opvatten en we mogen vooral
niet denken aan buitennissigheden en buitensporigheden. De wereld die de dichter
bewoont is geen eiland, maar een gebied naast het onze gelegen. Misschien schrikt
Julien Vangansbeke er nog voor terug alles in de opperste eenvoud te verwoorden,
maar ook zoals hij er nu uitziet, is zijn bundel een debuut dat meetelt en dat nieuwe
hoop wettigt.
Van zodra we het boekje openen, krijgen we enkele verzen die getuigen van een
eigen visie en een eigen aanvoelen en die bovendien, vooral bij de aanvang,
dichterlijke spanning weergeven:
terwijl
op de stalen wand
achter het gehavend landschap
trekt een duif
een lange witte lijn
kaatst een kind
zijn stem
en terwijl
de lijn verdwijnt
en de echo nadert
dompel ik mijn pen
in mijn ogen
die overlopen
van een bitter vocht
en geeuw
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Doorgaans is het fragmentarische ‘schoonheid’ die ons wordt geboden. We hebben
soms de indruk dat een bepaald gedicht niet helemaal af is. Een en ander treft ons
des te meer omdat we in de best geslaagde verzen kunnen merken wat dichter Julien
Vangansbeke reeds vermag.

Oktober
van het dak van de herfst
strijken gouden vogels
stervend neer
op de groene herinnering
de zomer
en in de lucht ligt lui
de leeuw de zon
net als ik de bewoner
achter een denkbeeldig gordijn
en vage mistklanken
gebukt onder dit verlies
te mijmeren
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FRANK VAN DOORNE heeft ik heb de dag in blauw genomen in eigen beheer
uitgegeven (Gentbrugge, Fred. Burvenichstraat 158, 28 blz.). Zijn debuut bevat een
twaalftal gedichten die door deze drie versregels worden ingeleid:
ik heb de dag in blauw genomen
mijn lichaam naast de liturgie der bomen
en de vogels van de eerste luchten neergelegd

Daarmee is er nog niet veel opgehelderd, maar men stelt toch vast dat de
woordkombinaties klankrijk zijn en ritmisch voortbewegen. We zouden in die
geheimspraak willen binnendringen en menen af en toe dat we op het punt staan te
slagen, maar juist dan komt weer de onverwachte zwenking, die alle poëtische logica
overeind zet. Met één enkel voorbeeld kunnen we dat verduidelijken:

gij geeft uw hand
en al wat water is
wat zuiver en gebogen
rond de aarde staat
daar gaat
met plotse vogelen verbinden
met ijle winden
geen geluid meer rechtop staan
gij geeft uw hand
en met de morgen
met het kleurend groot
de rijke spiegeling, wijnrood
wij springen er de schaduw open
de blauwe kleur ligt rijp, uiteengelopen
gij geeft uw hand
en waar de verte levend waadt
het water loodrecht op de tinnen staat
daar drijft een land
een spel met duizend aangezichten.

Zowel de kracht van dichter Frank Van Doorne als zijn te-kort-schieten komt in deze
verzen tot uiting. Hoe zijn poëzie verder zal evolueren valt voorlopig niet te voorzien,
maar het zou ons ten zeerste verwonderen moest hij het bij dit éne bundeltje laten.
MARJA DE SMET VERCAUTEREN publiceerde De Koorddanser Gedichten (in
eigen beheer: Bakkersdam 67, Oostburg, Z. Vl., 1966, 32 blz.). Na Ongedesemd
brood (1965) is deze derde bundel voor ons een verrassing geworden. Duidelijker
dan te voren toont zij zich als een ware dichteres, die de moeilijke vorm van het
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klassieke, ietwat ouderwetse, vers hanteert om haar gedachten te verwoorden. ‘Laten
vluchten wij en bouwen / diepverborgen in het woud / een schuilhut van gedachten’.
Haar bundel is ‘opgedragen aan een eenzame’ en het is daarbij treffend dat de eerste
drie gedichten - de koorddanser, de clown, de hansworst - drie types zijn van mensen
die vaak zeer eenzaam tussen hun medemensen staan. Er is een cyclus van acht
gedichten voor de geliefde. Daaruit willen we het vierde overschrijven:
in de rietzoom van je ogen
wil ik wonen
als een kleine
porseleinen
vogel aan een vijverkom.
in de rietzoom van je ogen
wil 'k verscholen
naar het ruisen
van hun paarlemoeren
schelpen luistren,
vol vervoering
in hun bodemloze diepten
mij verliezen.

kunstecho's
1966, waaruit wij onthouden de uitstekende rede van drs. Hilaire Gellynck, met als
thema ‘Aspecten van de eigentijdse beeldhouwkunst’, alsmede het toegejuichte
optreden van ‘Ons Dorado’; de fraaie tentoonstelling beeldhouwkunst en grafische
kunst 1966 (Sint-Michiels, Adinkerke, Ieper en Brugge - gespreid over de periode
van 8 juli tot 13 november); de expo ‘De wondere wereld van de trillingen’, waarover
wij het in een vorig nummer reeds hadden; het XIIIde provinciaal tornooi voor
zangkoren (Blankenberge, 13 november), waaraan niet minder dan 9 koren deelnamen
en waarbij het koor ‘Cantabile’ uit Heist-Knokke, o.l.v. Jaak Maertens, promoveerde
naar de hoogste afdeling, met meer dan 90% der punten; het XIXde provinciaal
muziektornooi voor harmonies en fanfares (Rumbeke, St.-Michiels, Kortrijk,
Poperinge en Harelbeke); de tentoonstelling ‘Diorama op de geneeskunde van de
19de eeuw’ (Kortrijk en Brugge) en dan eindelijk het colloquium, gewijd aan het
eigen streekuitzicht in West-Vlaanderen, dat op 27 oktober te Brugge doorging.

Prijs Keane 1966
Voor deze prijs, die in 1966 voor de eerste maal werd uitgeschreven, werden 55
werken ingezonden.
Kunstschilder Renaat Bosschaert uit Assebroek werd bekroond en mocht op 4
november, tijdens een plechtigheid, de eraan verbonden 20.000 fr. ontvangen. Rita
Vandekerckhove uit Brugge bekwam de premie, ten bedrage van 5.000 fr.
Tot 27 november bleef in het Brangwynmuseum een tentoonstelling open van een
selectie uit de ingezonden werken.
Het C.V.K.V. wenst de beide bekroonden langs deze weg van harte geluk.
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Muziekleven 1966-67
Door het Brugse Stadsbestuur werd onlangs een handige kalender uitgegeven, waarin,
zeer bondig, alle muzikale gebeurtenissen voor het seizoen 1966-67 werden
opgenomen. Een voorbeeld, dat tot navolging strekt!
Bij het doornemen van deze kalender valt op hoe buitengewoon rijk het Brugse
muzikale leven wel is: de muziekliefhebbers komen er beslist aan hun trekken.

Brussel
Literaire Reinaertprijzen 1967
De S.V. De Arbeiderspers, Wetstraat, 133, Brussel 4, herinnert eraan dat de
inzendingen voor bovengenoemde prijzen vóór 15 januari a.s. moeten toekomen.
Het betreft hier, zoals men weet, handschriften voor een roman (60.000 fr.), een
reisverhaal
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(35.000 fr.) en een speurders- of detectiveverhaal (30.000 fr.).

Amateurstoneel
In het maandblad ‘De Brusselse Post’ schetste Drs. Renaat Roels onlangs de situatie
en de problemen van het Vlaams amateurstoneel in de hoofdstad. Na er te hebben
op gewezen dat van de 614 Vlaamse verenigingen te Brussel er 55 toneelkringen
zijn, waarvan 51 met hoofdzakelijk plaatselijke werking, wijst Drs. Roels op het
belang van die kringen, welke nauw kontakt met het gewone volk en zelfs met de
autochtonen onderhouden. Gezien het belang, dat deze kringen hebben voor de
Vlaamse gemeenschap, is een vernieuwing dan ook dringend noodzakelijk: de
toneelkringen dienen zich te bezinnen over hun doel en hun werkwijze, hun
public-relations-beleid te herzien, nieuwe medewerkers aan te trekken en op te leiden,
en ten slotte moeten zij bij elkaar steun zoeken in die vernieuwingspoging.

Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis.
De ‘Vrienden van de Opvoedende Dienst’, Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, Jubelpark, 10, Brussel 4, publiceerden hun programma 1966-67, dat
in elk geval boeiend en belangwekkend genoeg is om elke kunstliefhebber aan te
trekken: een reeks voordrachten, bezoeken aan exposities en uitstappen naar
kunststeden.
Het lidgeld bedraagt 50 fr. (voor 500 fr. wordt men lid voor het leven), p.r. nr.
2468.23 van de hogervermelde Opvoedende Dienst.

Charleroi
Muziekwedstrijd Pro Civitate
Op 13 november werd te Charleroi de uitslag bekendgemaakt van de nationale
muziekwedstrijd ‘Pro Civitate’.
Snaarinstrumenten:
1) Hans Mannes, 19 jaar, cello, Izegem.
2) Gaby Spanoghe, 17 j., viool, Kortrijk.
3) Wilfried Deroo, 19 j., viool, Brugge.
Blaasinstrumenten:
1) Pieter Steenackers, 19 jaar, fluit, Boom.
2) Ronald Van Suetendael, 19 j., trompet, Antwerpen.
3) Albert van den Hende, 21 j., fluit, Geel. Wij wensen niet chauvinistisch te
zijn bij de vaststelling dat de eerste drie plaatsen telkens worden ingenomen
door jong Vlaams talent. Dit bewijst, dat er iets aan het groeien is in ons land.
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Wij feliciteren daarom dubbel hartelijk én de laureaten, én leiding en leraars
van de instellingen, waarbij de bekroonden hun muziekonderricht genieten.

ontmoetingen
Daar een zomerlang vertoeven,
al het blije en het droeve
stil verdromen
als een kleine
porseleinen
vogel aan een vijverkom.
in de rietzoom van je ogen
wil ik wonen,
daar verscholen
de gestolen
liefdewoorden fluistren
van een kleine
porseleinen
vogel aan een vijverkom.

Van deze gedichten mag worden gezegd dat ze in hun konventionele vorm op de
eerste plaats uitmunten door hun degelijkheid. Vormelijke perfektie moeten we hier
niet zoeken en op meer dan één plaats laat het gewone taalgebruik aan nauwkeurigheid
te wensen over. In hun eenvoud zijn de aangehaalde verzen nochtans zinrijk en ze
hebben poëtisch gehalte. Hetzelfde mag worden gezegd van het kerstgedicht
‘Verwachting’:
Sneeuwen, laat het nu sneeuwen,
vlok na vlok in stil-gestadig
dwarrelen. De eeuwen
krimpen ineen, alle straten
leiden naar Bethlehem.
Sneeuwen, laat het nu sneeuwen,
vlok na vlok, voor de verrader
en de verradenen. Leeuw en
lam schuilen bijeen,
demonen vluchten: de ure nadert,
want om één onzer die Uw komst verwacht
wordt Gij weer geboren deze nacht.

Zo komen we terecht bij JAN VEULEMANS, die in Vlaanderen bekend staat als de
veelvuldig bekroonde in literaire prijsvragen. Later begon hij proza te schrijven en
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poëziekronieken te verzorgen. Alles wat we aan zijn pen hebben te danken toont dat
hij een intelligente man is die de literatuur zonder enige vooringenomenheid wil
dienen.
Brieven aan mijn zoon is zijn jongste en zonder tegenspraak tot nogtoe ook zijn
beste bundel (Deurle, Colibrant, 1965, 63 blz.). Hij lijkt ons biezonder belangrijk en
waardevol omdat hij de verworvenheden van de oude en de nieuwe dichtkunst heeft
bijeengebracht en verwerkt tot een eigene, geheel persoonlijke en eigentijdse poëzie,
die evenwichtig is en beheerst.
De gedichten zijn ondergebracht in acht verschillende afdelingen: een vrouw
beminnen, winter, voorjaar, zomer, najaar, aarde, hemel, brieven aan mijn zoon. Zo
verloopt het leven van de mens doorheen de seizoenen, terwijl het oog gevestigd
blijft op de grote realiteiten, aarde en hemel. De dichter kent de liefde:
Een vrouw beminnen:
bedding vinden en bedding zijn,
heilwater op de dagelijkse pijn
van binnen.
Aarde en hemel aan uw mond besloten, ik word uw bloed, uw woning, uw lied,
de kleine vogels van vroeger verdriet
liggen om u heen neergeschoten.
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Zie, ook de woorden vluchten heen,
wij kunnen sprakeloos over de sterren lopen,
want alle lieve dromen scheuren open
en wij zijn één.

Dit mensenleven wordt gedragen door het hedendaags gevoel van onrust en angst,
dat zo sterk wordt uitgesproken in het eerste van de vijf gedichten ‘Brieven aan mijn
zoon’:
Uit het vrouwelijke
van warm dromen aan het meer,
van inwendig vragen
en verweer,
uit het mannelijke
van langdurig jagen,
van beramen, hopen
en blind wagen,
uit het moederlijke van dit land vol koren,
uit het lichaam dat ik wild bewoon,
uit mijn angst zijt gij geboren:
mijn zoon.

Het is leerrijk om het ‘sneeuwen’ (‘Verwachting’) van de voorgaande dichteres te
vergelijken met het ‘Sneeuwen’ van Jan Veulemans:
Sneeuwen is overvloed van hemel,
stilte, maar bovenaards.
De wereld ligt hemelwaarts.
De warme vogels wonen vergeten,
de stad verliest het gelaat
waarop wij lopen, verbaasd, gespleten;
er waait nog kerstmis door de straat,
geen sneeuw dikt het geweten.
Maar de aarde wordt één barmhartigheid,
nooit lag de hemel nader:
sneeuwen is dwarreling van geluk,
dwarreling van de Vader.

Ook ‘Kerstweek’ lijkt ons zeer geschikt voor een nadere en stilaan dieper
doordringende kennismaking met de poëzie van Jan Veulemans:
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De papieren stal, de hoop op sneeuw,
de spar uit een droevig bos,
een stenen Jezus, de ster, de os,
het bijbelverhaal van anno nul
en wij, de twintigste eeuw.
De dagen zijn van vrede en glas,
de kaars brandt onderhuids,
de kinderen beelden om ter luidst
hun blijdschap in gedichten uit
en wijsheid uit de klas.
Adem van kerstnacht, wij staan blind
en nutteloos in de stal,
de bijbel verhaalt het lieve geval:
herders, koude, een hemel die scheurt
en het onbegrijpelijk Kind.

Brieven aan mijn zoon is een echt goede bundel geworden, zoals we er elk jaar maar
een paar mogen begroeten. Bij Jan Veulemans is er nergens enig spoor van banaliteit,
van oppervlakkigheid of modezucht. Bijna al zijn gedichten hebben iets van een
klassieke allure, maar tevens ook een onrust, een gejaagdheid die ons versregel tot
versregel doet voortspoeden naar een rustpunt dat er eigenlijk nog niet is.
Remi Van de Moortel

kunstecho's
Geluwe
Herdenking Remi Ghesquiere
Op 1 en 2 oktober werd deze toondichter te Geluwe herdacht, met een tentoonstelling,
kort toegelicht door Hubert Dejonghe, een H. Mis (aan het orgel: Stefaan Dombrecht)
en het onthullen, door Jozef van Overstraeten, van een gedenkplaat, geschonken door
de V.T.B. en gemaakt door beeldhouwer Jozef Dekeyzer. Op de academische zitting
werd gesproken door Jan Verbeke, feestredenaar, Boschvogel en bestendig
afgevaardigde Jozef Storme. De herdenking werd besloten met een avond, gewijd
aan zang en voordracht van Ghesquieres werk.

Gent
Prijsvraag Toneelstudio '50
Toneelstudio '50 schrijft een prijs uit voor een toneelspel van minstens 100 minuten
speelduur. Voorziene prijzen: 15.000, 10.000 en 5.000 fr. Inzenden vóór 1 februari
1967 aan Georges Van Vrekhem, secretaris van de jury, Hofstraat, 7, Gent.

De Vrienden van het Slot van Laarne
Het Kasteel van Laarne, in de omgeving van Gent, is één van de merkwaardigste en
oudste getuigenissen uit onze geschiedenis. ‘De Koninklijke Vereniging der
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Historische Woonsteden van België’, aan wie deze burcht toebehoort, heeft zich de
jongste tien jaren ingespannen om dit Slot van een volledig verval te redden. Vele
dringende en omvangrijke herstellingswerken dienen echter nog uitgevoerd. Om
deze redenen werd een nieuwe vereniging in het leven geroepen, onder de benaming
‘De Vrienden van het Slot van Laarne’ en met als doel de belangstelling voor het
Slot bij het publiek op te wekken, hulp in te roepen voor de verdere herstellingswerken
en het inrichten van culturele manifestaties.
De lidkaart wordt toegestuurd na storting op gironummer 4851.83 ‘De Vrienden
van het Slot van Laarne’, van: 200 fr. als lid, 1.000 fr. als beschermend lid, 5.000 fr.
als lid voor het leven.

Gistel
Cultureel consulaat Groot-Gistel
Enkele cultuurminnende mensen uit Gistel hebben op 30 juli 1966 dit consulaat
opgericht. Het zal als overkoepelend orgaan voor culturele zaken fungeren over
Gistel, Westkerke, Snaaskerke, Zevekote en Moere. De eerste vergadering had begin
oktober plaats. Er werd besloten tot de uitgave van een driemaandelijkse
kunstkalender. Verder werd de afbraak van de geklasseerde kerk-
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toren van Gistel gelaakt, te meer daar er geen hoop bestaat op wederopbouw. Studio
Kyndt te Westkerke werd in de bloempjes gezet en verder sprak de vergadering de
hoop uit, dat weldra zou begonnen worden aan de oprichting van een cultureel
centrum.

Hasselt
Concertseizoen 1966-67
Het ‘officiële’ Hasseltse winterconcertseizoen 1966-67 zal negen concerten omvatten,
waarvan vijf ‘Radio’- en vier ‘Stedelijke concerten’.
Traditiegetrouw leggen de Radioconcerten zich toe op recital en kamermuziek.
De serie omvat 5 avonden in de zaal ‘Onder den Toren’, alle kosteloos toegankelijk.
Zij brengen waardevolle Belgische en buitenlandse solisten en ensembles.

Herentals
Stadstornooi Toneel
Voor het eerst is het Herentalse Stadstornooi dit jaar op provinciale leest geschoeid.
Het groot aantal kandidaten verplichtte tot een uitbreiding van de wedstrijd, die, op
cultureel gebied, beslist een gebeurtenis is in de Kempen.

Kortrijk
Hulde aan André Demedts 60
De nationale hulde aan onze 60-jarige ondervoorzitter voor de literatuur is een grootse
gebeurtenis geworden. Het begon reeds op 10 december met de plechtige opening
van de tentoonstelling ‘André Demedts, leven en werk’; Jozef Deleu, hoofdredacteur
van ‘Ons Erfdeel’ sprak de inleiding uit.
Zondag, 11 december werd dé hoogdag, met een plechtige Dankmis, een
academische zitting, waarop talrijke personaliteiten uit binnen- en buitenland het
woord voerden en tijdens dewelke aan de gevierde een lijvig ‘Liber Amicorum’ en
het Rockocxereteken werden overhandigd; verder een ontvangst ten stadhuize, een
feestmaaltijd en 's avonds een gala-toneelvoorstelling, aangeboden door D.F. Kortrijk:
het volkstoneel van Frans-Vlaanderen, o.l.v. Flor Barbry, speelde het stuk ‘Begin
met Eva’, van de hand van de regisseur.
Op 20 december heeft vervolgens een Jeugdhulde plaats in de Kortrijkse
Stadsschouwburg. Het programma vermeldt een ‘voordrachtboeket’ door de Kortrijkse
onderwijsinstellingen, gepresenteerd door Joris Sustronck, vervolgens een optreden
van de Kunstgroep ‘Storm’, een programma, aangeboden door de B.R.T.
West-Vlaanderen (presentatie Gerard Vermeersch) en de opvoering van de éénakter
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van Demedts ‘Tegen de muur’, door teater Antigone uit Kortrijk, o.l.v. Bert de
Wildeman.

verbondsberichten
Nieuwe Leden
Andermaal groeide ons Verbond met acht eenheden. Deze nieuwe leden, die wij
vanzelfsprekend hartelijk verwelkomen, werden aanvaard in de zitting van 19
november van onze Raad van Beheer.
Antwerpen
Frieda Goovaerts, Deurne (P) en Hugo Van Pelt, Deurne (P).
Oost-Vlaanderen
Georges Leroy, De Pinte (L en P).
We s t - V l a a n d e r e n
Jan Decadt, Harelbeke (M); Raoul Depuydt, Gistel (L); Willy Verbrugge, Tielt
(P); Erik Verhalle, Roeselare (P) en Lode Willaert, Gistel (P).

Onze statutaire jaarvergadering
Op zondag, 4 december 1966, had onze statutaire jaarvergadering plaats te Kortrijk.
Het werd een geslaagde bijeenkomst, waaraan elke aanwezige een goede en
deugddoende herinnering zal bewaren.
Op het middaguur werd in de St.-Elooiskerk een H. Mis opgedragen voor de leden,
die ons in 1966 ontvielen, nl. Maurits Roelants, Urbain Vandevoorde en Antoon De
Candt.
In het restaurant ‘'t Waaihof’ had vervolgens het feestmaal plaats. Onze Voorzitter
verwelkomde de aanwezigen en tussen de verscheidene gangen in werden jarige en
verdienstelijke leden gehuldigd, nl. Anne Dellart, Fernand Lambrecht, Paul
Vanderschaeghe, René Verbeeck, Rose Gronon, André Claeys, Paul Brondeel, Willy
Spillebeen, Lia Timmermans, Gilberte Deroo, Julien Van Remoortere, Nini Bulterys,
Kristien Ballet, Frans Slangen, Pol Spilliaert, Etienne Elias, Livia Canestraro, Herwig
Driesschaert, Renaat Bosschaert, Jan Vandekerckhove, Georgette Tanghe, Willem
Deneckere, Geert Vanhallemeersch, Cyr Frimout, Godfried Vervisch, André
Vandevoorde, Roger Meurisse, Raoul Servais, Stijn Streuvels, Staf Buffel, Theo
Opdebeeck, Z.E.P. Steph. Axters, Ferdinand Vercnocke, René Buckinx, Daan
Inghelram, André Demedts, Marcel Ameel, E.P. Kallist Fimmers en André Bulthé.
Na de uitstekend bereide maaltijd - en ook de verzorgde bediening verdient een
pluim - werden de statuten gewijzigd, ingevolge de uitbreiding van Verbond en
tijdschrift.
Het was onnodig over te gaan tot verkiezingen, vermits niemand zijn kandidatuur
had gesteld.
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Met handgeklap werden voorzitter en uittredende leden van de Raad van Beheer
opnieuw in hun functie bevestigd. De wijziging van de statuten hield in dat, vanaf
1967, minstens één persoon per Vlaamse provincie moet deel uitmaken van de Raad
van Beheer. Ook hier waren geen verkiezingen vandoen, vermits er geen andere
kandidaturen ingebracht waren, dan deze, door de Raad van Beheer ingediend.
Werden aldus, bij handgeklap, als nieuwe beheersieden onthaald: Jos de Maegd
(prov. Brabant), Herman Vos (Antwerpen), Albert Dusar (Limburg) en Etienne
Lecompte (Oost-Vlaanderen).
Vermelden wij nog de voorlezing van de traditionele verslagen, respectievelijk
door penningmeester en verbonds- en redactiesecretarissen.

Ontdubbeling administratie
Wij vestigen er de bijzondere aandacht van alle lezers op, dat, vanaf 1 december
1966, onze administratie werd ontdubbeld:
Beheerder-penningmeester is en blijft onze trouwe medewerker van het eerste
uur: Hector Deylgat, Polenplein, 5, Roeselare (tel. 051/22221). Hij is belast met de
boekhouding en het financieel beheer.
Secretaris van Administratie wordt Raf De Cock, Stationslaan, 97, Roeselare (tel.
051/207.85). Onder zijn bevoegdheid valt alles, wat de administratie betreft, o.m.
adreswijzigingen, bestellen van nummers, abonnering en herabonnering.
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verbondsberichten
Bijeenkomsten voor letterkundigen
Op 22 oktober kwam, in onze serie bijeenkomsten voor letterkundigen, Gent aan de
beurt. Wij mochten ons verheugen in een talrijke opkomst van prozaschrijvers,
dichters, belangstellenden, evenals de redactie van het dynamische tijdschrift ‘Yang’.
Verbonds- en Redactiesecretaris zetten uiteen wat er, vanwege het C.V.K.V., kan
gedaan worden ten gunste van onze letterkundigen, waarna een levendige discussie
volgde, waaraan praktisch alle aanwezigen deelnamen.
De reeks namiddagen zal in 1967 voortgezet worden.

V.K.O.S.-berichten
Op 20 november hield Edmond Boonen, princelijk euverdeken van de Kon.
Souvereine Hoofdkamere van Retorica ‘De Fonteyne’ en voorzitter van de Vrienden
van het Oud-Begijnhof, te Gent een voordracht over ‘De Muze in het Begijnhof’.
Dit was een initiatief van de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers.
In de reeks ‘Poëtisch Gastmaal’, uitgegeven door de V.K.O.S., verscheen onlangs
nr. III, een lijvige, mooi verzorgde bundel met telkens 10 gedichten van Geo Bruggen,
J.L. de Belder, Marnix Gijsen, Maurice Gilliams, Joannes Marijnen, A.K. Rottiers
en Jan Schepens. (100 fr. - Giro 1073.92 van V.K.O.S., Guido Gezellelaan 54,
Deinze.)

provinciale prijzen
Oost-Vlaanderen
Door het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen worden andermaal verscheidene
provinciale prijzen uitgeschreven:
1) Toneel (15.000 fr.): ofwel een toneelwerk van ca. 2 uur, ofwel een eenakter,
geschikt voor opvoering door liefhebberskringen.
2) Muziek (12.500 fr.): instrumentale compositie voor symfonisch orkest, harmonie
of fanfare, met een gezamenlijke uitvoeringsduur van min. 6 min., resp. 12 min.
wat betreft kamermuziek, klavier en orgel.
3) Plastische kunst (25.000 fr.): beeldhouwkunst.
4) Geschiedenis (15.000 fr.): voorbehouden aan vakhistorici.
5) Letterkunde: poëzie (20.000 fr.); jeugdboek (10.000 fr.).
6) Kunstgeschiedenis en oudheidkunde (7.500 fr): studie over bouw- of kunstwerk
van vóór de Renaissance.
7) Folklore (7.500 fr.): studie over allerlei volkskundige of folkloristische
onderwerpen.
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Inzenden, ten laatste tegen 22 december 1966, aan: Dienst voor Culturele
Aangelegenheden, Bisdomplein 3, Gent, alwaar alle nadere inlichtingen te verkrijgen
zijn (tel. 09/25.86.02 en 25.56.14).

West-Vlaanderen
Uitslag van de Provinciale Prijskampen voor Letterkunde 1966
Roman:
De prijs (25.000 fr.) werd toegekend aan Paul Brondeel (St.-Andries) voor zijn werk
‘Dagboek van een Nacht’. Drie premies, telkens van 5.000 fr., werden behaald door:
Fernand Handtpoorter (Assenede) voor ‘De kleine God’; Willy Spillebeen (Menen)
voor ‘De Krabben’; en Paul Vanderschaeghe (St.-Kruis) voor ‘De twee Honden’.
Kinderboek:
Hier werd de prijs niet toegekend, wél drie premies: 7.000 fr. aan Julien Van
Remoortere (Oostende) voor ‘Het sprekende geweer’; 6.000 fr. aan Gilberte
Deroo-Maesschalck (Kuurne) voor ‘Het Oog van de Mummie’; en 5.000 fr. aan
Josina Declercq-Ghekiere (St.-Pieters-Woluwe) voor ‘Het begen met een muts’. Aan
alle bekroonden wensen wij langs deze weg van harte geluk.

kunstecho's
Nieuwe tentoonstellingsgelegenheid
De maatschappij B.M.G.E. (Hoofdzetel Brugge, Hoogstraat, 28) heeft in haar
conferentiezaal te Kortrijk, Rijselstraat, 57, de verlichting aangepast, zodat deze
voortaan toelaat op een goede wijze kunstwerken te exposeren. De zaal wordt
kosteloos ter beschikking gesteld van kunstenaars, die willen tentoonstellen. B.M.G.E.
zou eveneens de vernissage organiseren, dit in overleg met de exposant, d.w.z. dat
deze voor een inleider zou zorgen, terwijl B.M.G.E. voor de uitnodigingen en de
persnota zou instaan. Voorziene toegangsuren: weekdagen: 18-20 u.; zaterdag: 14-20
u.; zondag: 9-12 u. en 14-18 u.

B.R.T.-Concerten
De gewestelijke omroep West-Vlaanderen organiseert dit winterseizoen een reeks
van vier concerten in de mooie gothische zaal van het stadhuis te Kortrijk. Het eerste
had plaats op 25 november, met een optreden van I Solisti Veneti.

LO 't Manneke uit de Mane
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Op 30 oktober werd in een restaurant te Lo het ‘Manneke uit de Mane 1967’
voorgesteld, de bekende volksalmanak voor Vlaanderen. Het ‘Manneke’ verschijnt
reeds sinds 1881. Alfons Van Hee was er de hoofdopsteller van tot bij zijn overlijden
in 1903. Een tweede glorieperiode kwam, toen Achiel Denys uit Roeselare, samen
met Edw. Vermeulen en Z.E.H. Lybeer, het roer in handen nam. In 1930 verscheen
de almanak voor het laatst, totdat in 1963 een nieuwe ploeg werd gevormd. Het
‘Manneke’ van 1967 is dus het vierde uit de nieuwe reeks. Het bevat 160 blz. volkse
humor en kan verkregen worden aan 20 fr./ex. Besteladres: Karel de Lille,
Cartonstraat, 40, Ieper.

Mechelen
Vergadering van kerkmusici
Onlangs had een belangrijke samenkomst van kerkmusici plaats in het
Lemmensinstituut te Mechelen, belangrijk omwille van de persoon der verschillende
geïnteresseerden en niet minder omwille van het thema van deze ontmoeting. Op
initiatief van kan. Jozef Joris, directeur van het vermelde instituut, kwamen de meest
vooraanstaande koorleiders, organisten en componisten van liturgische muziek uit
onze Vlaamse bisdommen samen. Het ging om een eerste gezamenlijke contactname
met het zo belangrijke probleem van de kerkmuzikale aanpassing van onze liturgische
muziek aan de stipulaties van de nieuwe constitutie over de liturgie. Een tweede
bijeenkomst wordt gepland voor februari 1967.

Vlaanderen. Jaargang 15

436

kunstecho's
Menen
Grote prijs schilderkunst
Deze prijs van de stad Menen werd onlangs toegekend aan Godelieve Seynhave. De
eerste premie werd behaald door Jaak Deleye uit Geluwe en de tweede premies door
Yves Hemberg en Marie Claire Vandenbulcke. Aan alle bekroonden onze hartelijkste
gelukwensen!

Mexico
Muziekprijzen
Mexico heeft besloten ieder jaar een grote internationale wedstrijd in te richten voor
viool, in de zin van de Koningin-Elisabethwedstrijd te Brussel en de
Jacques-Thibaudprijs te Parijs.
De wedstrijd zal niet alleen met geldprijzen maar ook met verbintenissen voor
optreden met grote Europese en Amerikaanse orkesten begiftigd zijn.

Mortsel
Vondeljuweel
Vanaf 1930 traden de katholieke toneelverenigingen geregeld in het strijdperk om
het door Z.E.H. Bernaerts geschonken ‘Vondeljuweel’ te veroveren. Het werd toen,
door het A.K.V.T.-bestuur, aan een landelijke wedstrijd gehecht.
Oorlogsomstandigheden en naweeën daarvan hielden het ‘Vondeljuweel’ tot op
heden onder de korenmaat. Thans verscheen het opnieuw voor het voetlicht en schreef
het A.K.V.T. een provinciale wedstrijd uit, die te Mortsel - onder de goede zorgen
van toneelvereniging ‘Streven’ - betwist wordt.

Neerpelt
Jeugd en Muziek
Jeugd en Muziek-Neerpelt maakte onlangs haar algemeen programma bekend voor
1966-67. Deze afdeling is gevestigd in het St.-Hubertuscollege, alwaar de voorziene
negen concerten zullen doorgaan. Vermelden wij in het bijzonder het optreden van
het Weinert-kwartet (16 febr.) en van ‘Musica Antiqua’ (17 april), alsmede het
slotconcert door de Antwerpse Filharmonie.

Neheim-Husten
Letterkundig colloquium
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In de volkshogeschool te Neheim-Hüsten had van 29 tot 31 oktober een colloquium
tussen Duitse, Tsjechoslovaakse, Vlaamse en Zwitserse letterkundigen plaats. Thema
van de referaten en besprekingen was de ‘Literatuur als instrument’.
Bijzondere aandacht werd besteed aan een belichting van de situatie van de
letterkunde in de landen, waarvan auteurs aanwezig waren. Namens Vlaanderen was
het Dr. A. Smeets, die over dat onderwerp een konkrete uiteenzetting hield. Eerlang
zal in het Duits een bundel gedichten, verhalen en betogen verschijnen, met bijdragen
van de deelnemers aan het weekeind. De Vlamingen zullen er op behoorlijke manier
in vertegenwoordigd zijn.

Outrijve
Tentoonstellingscyclus ‘De Grafiek’
In het kader van de vervolmaking van hun leidinggevend personeel, organiseerden
de Tréfileries Léon Bekaert te Zwevegem een reeks tentoonstellingen, respectievelijk
gewijd aan de actuele figuratieve, de lyrisch abstracte, de geometrisch abstracte en
de experimentele schilderkunst.
De expositiecyclus 1966-67 is helemaal aan de verschillende vormen van de grafiek
gewijd. De eerste tentoonstelling in deze reeks wordt gehouden van 23 november
tot 23 december in ‘Alta Ripa’ te Outryve. De volgende kunstenaars stellen er hun
tekenwerk ten toon:
Gommer Bervoets, René de Lannoy, Beatrice de Montpellier, Herman Diels, Roger
Dudant, Gerard Gaudaen, René Guiette, Jules Lismonde, Rudolf Meerbergen, Marc
Mendelson, Joris Minne, Karel Roelants en Maria Segers.
De inrichters verdienen een warme gelukwens voor het nemen van dergelijke
initiatieven.

Oostende
Expo Wase Kunstkring
In oktober was de Wase Kunstkring te gast in de galerij Forum te Oostende. Een
tiental schilders en beeldhouwers presenteerden er fel opgemerkt werk, o.m. Romain
Malfait, Hubert de Volder, René De Lannoy, Gerard Gaudaen, Bert Peeters, Mechels,
Frans Pincé, René Hulstaert, Gisleen Heirbaut en Alfons van Meirvenne.

Poperinge
Agenda Galerij Vansteenkiste
De tentoonstellingsagenda voor het seizoen 1966-67 van de Galerij Vansteenkiste,
ziet eruit als volgt:
oktober: Landuyt-Lismonde (tekeningen); november: Jan Van Holder,
kunstschilder; december: Anneessens, beeldhouwer; januari: J.J. de Grave, graficus;
februari: Joris Houwen, kunstschilder; maart: Roger Decuyper, kunstschilder;
april-mei: Lucien Vandendriessche, kunstschilder.
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Rotterdam
37ste Nederlands Congres
Op 17 en 18 februari 1967 zal te Rotterdam het 37ste Nederlands Congres plaats
vinden. Het thema van deze ‘Staten-Generaal van de Nederlandse Cultuur’ is de
culturele integratie van Nederland en Vlaanderen. Het congres beoogt op een plechtige
en grootse wijze de eenheid en de vitaliteit van de Nederlandse cultuur te
veruiterlijken.
Deze manifestatie wordt ingericht door de Bestendige Commissie voor de
Nederlandse Congressen, waarvan de belangrijkste Nederlandse en Vlaamse culturele
verenigingen en instellingen deel uitmaken.
Belangstellenden kunnen reeds hun naam opgeven bij het Congressecretariaat,
Frankrijklei, 107, Antwerpen.
Alle documentatie zal tijdig worden toegezonden.

16de Conferentie der Nederlandse Letteren
Begin oktober werd in de Doelen te Rotterdam de 16de Algemene Conferentie der
Nederlandse Letteren gehouden. Een aantal resoluties werd aangenomen, o.m. deze
waarin aangedrongen wordt, dat de wet op het auteursrecht zó zou worden gewijzigd,
dat voortaan ook voor het onderwijs geen bloemlezingen meer worden samengesteld,
zonder dat de auteurs kunnen aanspraak maken op een billijke vergoeding voor de
door hen geschreven en opgenomen fragmenten.
Ook talrijke wensen, op het gebied van de dramatische kunsten, werden naar voren
gebracht, zoals het van staatswege opdracht verlenen tot het schrijven van
toneelwerken. Er werd eveneens aangedrongen op vrijstelling van overdrachttaks
voor boeken en tijdschriften.
De deelnemers aan de Conferentie dienen geloofd om hun zeer realistische visie
op de literaire problemen; waar het ook maar mogelijk is, moet iedereen bijspringen
om de resoluties in werkelijkheid om te zetten.

Sint-Andries
Toneelkalender ‘De Valk’
‘Doden betalen geen belasting’ (13-14 nov. - regie: Julien Longueville);
gastvoorstelling door ‘Scerpdeure onder 't H. Kruis’ uit Diksmuide (11 dec.);
voorstelling onder de auspiciën van het Departement van Kultuur (15 jan.); ‘De Engel
in het Pandjeshuis’ (19-20 feb. - regie: Roger De Wilde); ‘De kat en de kanarie’
(19-20 mrt. - regie: Julien Longueville).
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kunstecho's
Vaalbeek
Pro Arte Christiana
Op 22 mei 1965 werd het centrum ‘Pro Arte Christiana’ officieel geopend. Zoals de
naam aanduidt, wil het de aktuele religieuze kunst in ons land steunen en bevorderen.
Daartoe organiseert het regelmatig tentoonstellingen, ook in het buitenland; verder
konden reeds aan meerdere artiesten opdrachten voor religieus werk bezorgd worden.
Het centrum kan echter slechts slagen, indien het niet enkel de kunstenaars, maar
een zo breed mogelijke kring van mensen voor de moderne religieuse kunst weet te
interesseren. Wie deze werking wil steunen, kan dit doen door een som van min. 100
fr. te storten op giro 1771.02. Men ontvangt dan, als lid van ‘Pro Arte Christiana’,
alle verdere mededelingen en uitnodigingen voor de exposities.
In het centrum werd van 24 september tot 9 oktober een expo ‘Hedendaagse
gewijde kunst in Catalonië’ ingericht: een selectie van schilder- en beeldhouwwerken,
keramiek, émail, smeedwerk en wandtapijten. Te dezer gelegenheid werd een zeer
mooie catalogus uitgegeven.
De prijsvraag voor rouwgrafiek, uitgeschreven in opdracht van de drukkerij-uitgeverij
Lannoo te Tielt, kende een groot succes. Op 22 oktober werden in het Centrum de
prijzen uitgereikt: 1) Jef Struyven (Leuven). 2) P. Van Roemburs (Antwerpen). 3)
Yvette Vanhuyze (St.-Andries).
Voor de rouwbrieven werd enkel een derde prijs toegekend, nl. aan Roland van
Heyste (Torhout).
Aan alle bekroonden onze beste gelukwensen!

Westende-Lombardsijde
2de Grote Boekenbeurs
Van 11 tot 13 november richtte D.F. Westende-Lombardsijde andermaal een
boekenbeurs in. Tijdens de openingsavond nad er een ‘Ontmoeting met Westvlaamse
letterkundigen’ plaats, ingericht door ons Verbond, onder de leiding van Kan. Dr.
Albert Smeets. De auteurs Willy Spillebeen, Jacques Walschap, Jaak Stervelynck
en Gust. Vermeille verleenden hun medewerking.
Naast boeken, werd er eveneens keramiek geëxposeerd, o.m. van Paul Vermeiren
uit Oostende, alsmede een rijke verzameling foto's, zichtkaarten en documentatie
over Westende-Lombardsijde, vele jaren geleden.

Westouter
De Corneblomme
Uit de rijkgevulde kalender van ‘De Corneblomme’ brengen wij de volgende punten
even onder de aandacht:
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Filmavond over Eisenstein (8 oktober), officiële opening van het huis ‘Malegijs’
(15 oktober), de tentoonstellingen ‘Van het paardje Malegijs’ (met werk van Lucien
de Gheus, Maurice Deraedt, Walter Seys, Jos Speybrouck, Adhémar Vandroemme
en Eugene Vansteenkiste) en ‘Fotobeeld van mens en landschap’ (Walter de Mulder).
Op 27 oktober had de eerste bijeenkomst plaats van de muziekwerkgroep, o.l.v.
Wilfried Barbry.
die niettemin ongeveer een tiental jaren studie in het vak erop zitten hebben.
Het wordt zo langzaamaan tijd dat onze pers zich gaat bekommeren om loslopende
medewerkers, die op onze culturele wegen verkeersongelukken veroorzaken om zich
nadien in de anomimiteit uit de voeten te maken.
Albert Setola.

vrije tribune
Schiet niet op de jury
Een journalist van het weekblad ‘Wekelijks Nieuws’ schrijft ter gelegenheid van de
toekenning van de prijzen voor de affichewedstrijd ‘Kattestoet 1967’, beoordeeld
door de juryleden Hilaire Gellynck, J.J. de Grave en A. Setola, het volgende bericht:
‘In de affichewedstrijd voor de- Kattestoet 1967 werd de eerste prijs weggekaapt
door Willy Lambrecht uit Brugge. Aan de kapaciteiten van deze kunstenaar zullen
we niet twijfelen, maar of zijn werk werkelijk het beste was, kunnen we moeilijk
aanvaarden. Grote kunstkenners zijn we niet, maar kunnen toch een keuze doen
tussen iets goed en iets minder goed.’
In deze lachwekkende, onschuldig uitziende tegenspraak zitten de volgende angels:
1.
dat de journalist twijfelt aan de bevoegdheid van de jury. Zij bestaat toevallig
uit vakmensen (wat zelden voorkomt, laten we dat eens onderlijnen) die door
middel van geheime stemming unaniem de beste uittrokken;
2.
dat hij het gemeentebestuur verdenkt van oneerlijke praktijken;
3.
dat hij niet in eigen naam schrijft, maar zich achter het anonieme ‘pluralis
majestaticus’ sterk voelt.
Was deze man wél een kunstkenner geweest, dan viel met hem nog te discussiëren,
nu niet. Vóór een journalist een grafische prijs meent te kunnen betwisten, moet hij
volledig zijn ingewijd in de estetica, de kunstgeschiedenis, de anatomie, de publiciteit,
de grafiek, en als hij nog tijd heeft, in de nederigheid. Misschien kan hij eens het
adres van zijn journalistenschool meedelen. Deze journalist is allicht een begenadigd
schrijver, zodat hij zijn misprijzen en vermoedens met takt, op de man af, ondertekend
en gefundeerd naar voren kan brengen, waarnaar wij natuurlijk met spanning uitzien.
Deze journalist had echter het ongeluk werk te willen beoordelen van jonge mensen,
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