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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[nummer 131]
inleiding

Ik geloof niet dat ik de waarheid geweld aandoe met te zeggen dat een flink aantal
‘Vlaanderen’-lezers ooit nog wel eens enkele dagen heeft doorgebracht in een abdij.
In mijn studententijd wou de traditie, dat je de hoogste middelbare klas onmogelijk
kon beëindigen, zonder een zeer vrome retraite ergens in een klooster, liefst zo
grondig mogelijk ‘uit de wereld’, en daarbij ging dan in veel gevallen de voorkeur
naar een abdij. Of wij toen die dagen van geestelijke afzondering met geestdrift
begroetten, is een andere kwestie.
Sinds die tijd is er om ons heen echter veel en ten gronde veranderd. Techniek,
wetenschap en comfort gingen met reuzenschreden over onze wereld, maar hun
voetstappen maken zoveel lawaai, dat de mensen haast spontaan op zoek gaan naar
stilte, naar rust, naar plaatsen waar men nog kan verademenen en genezen van
drukte en gejaagdheid. Men duikt opnieuw - en hartstochtelijk - het verleden in, toen
het leefmilieu nog kon gonzen van stilte.
Dat hierbij de abdij, als oord van rust, wederom in de belangstelling komt - tot in
deze van de eendagstoerist toe - is allesbehalve verwonderlijk.
En dat valt om meerdere redenen toe te juichen.
In Vlaanderen waren de abdijen de allereerste cultuurcentra. Zij borgen onze
eerste - en zeker niet onze kleinste! - kunstenaars, geleerden, wetenschapslui en
filosofen. Cultuur, in haar breedste betekenis, is wellicht dé grootste abdijtraditie
en wie wil zien en kijkend wil ontdekken, zal zonder twijfel verrukt zijn over de
culturele schatten, die onze eigen abdijen ons nog steeds te bieden hebben. Hun
kunstpatrimonium is zeker niet gering, sommige abdijen zijn merkwaardige
architecturale scheppingen - en alle betekenen zij een ontmoeting met de tijd, toen
alles nog stilte en rust was, bezinning en overweging, het bewuste, gewilde halthouden
ten einde zo volledig en zo groot mogelijk zichzelf te kunnen zijn. Ook om die redenen
acht ik de beslissing van het Commissariaat-generaal voor Toerisme om het jaar
1973 uit te roepen als Abdijenjaar, bijzonder gelukkig. Dat een tijdschrift als
‘Vlaanderen’, dat steeds maar opnieuw geïnspireerd wordt door wat Vlaanderen op
cultureel en artistiek vlak te bieden heeft, een volledig nummer heeft willen opzetten,
onze abdijen ter ere, juich ik van harte toe. Ik ben ervan overtuigd dat al onze mensen,
die in 1973 doorheen hun land zullen toeren, in deze ‘Vlaanderen’-aflevering een
uitstekende gids zullen treffen. Dat zij er gerust een van-abdij-naar-abdij-tocht van
maken, dit wil zeggen: een tocht van rust naar schoonheid en omgekeerd!
Jan Piers
Voorzitter van de Hoge Raad voor Toerisme

Van abdij naar abdij, mijmeringen

Vlaanderen. Jaargang 22

Een abdij is een eiland. Een eiland kan afzonderen en aantrekken. In de eerste eeuwen
van het kristendom is men in abdijen gaan schuilen om aan de rotheid van de
decadentie en de brutaliteit van de barbaren te ontkomen. Maar die schuiloorden
werden vuurtorens. De grote wegen gingen van abdij naar abdij. Die bidplaatsen
werden gasthuizen voor bedelaars, pelgrims en vogelvrijverklaarden.
Hij was er heengegaan om rust te vinden en kreeg als taak de rust te geven: een
bloed-voet verbinden of luisteren naar een gemoed vol vragen.
Hij was er heengegaan om in een schemerhoek te dromen en op het kloksignaal
de stilte met zijn zang te vullen, maar zou ook bomen hakken, schapen hoeden, rogge
maaien, bier brouwen, boter maken en, in de hoge zaal, rechtstaande, op de maat
van de lezer, letters tekenen met ganzenpen op grote perkamenten.
En het is nog zo, alleen maar heel wat erger. Het zijn geen pelgrims meer die naar
de abdijen gaan. Het zijn toeristen. Dat - en Mercedes-toeristen. Met luidruchtige
kinderen die tussen de bomen Zorro spelen en op de zandweg voetbal. Hun ouders
komen met Bourgogneblos uit het fijne restaurant in de buurt van de paters; anderen
laten op het mos de akelige paddestoelen achter van hun dozen vache-qui-rit.
Het zijn toeristen; mensen op Tour.
Enkele boven hun toeren, door het patersbier. Een zwerm losgelaten nonnen
giechelt in koor als er ene, na het zwelgen van haar laatste teug orval, verkondigt:
ik zal vanavond met een pater slapen.
Intussen huilt een meisje in een klein spreekkamertje en vraagt aan een kaal
gerimpelde schedel die over de tafel voorovergebogen luistert, of hij eens naar huis
zou willen komen want zij is zwanger en de vader is zeventien.
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In het duister van de kerk onder het laag romaans gewelf luisteren vijf-zes mensen
naar de vespers.
Men durft niet te vragen wat de jeugd over vespers denkt. Maar wat voelen jonge
mensen onder oude gewelven? Wij, die bestendig excuus moeten vragen omdat wij
boven de veertig zijn en nog in leven, werden opgevoed in de eerbied voor het oude.
Het is meer dan eerbied: een soort fascinatie. Als wij op een boek, een klok, een
gevel of een prent een datum ontcijferen uit de zeventiende eeuw beginnen wij
spontaan te dromen. Wij zouden het gelaat en de hand willen zien van de mens die
dit maakte.
Want vroeger werd alles door mensen gemaakt. Die voorwerpen zijn nog warm
van hun handen.
Nu wordt alles door koude machines om de seconde uitgespuwd.
En de kinderen van de grootwarenhuizen-weggooiplastiek zijn meer naar de
toekomst dan naar het verleden gericht.
Maar ligt de waarde van de toekomst niet in het verleden?
Wat is een boom zonder wortels?
Men kan natuurlijk geschiedenis leren. Men kan ook verweerde stukken uit het
verleden strelen.
Eeuwen strijd, gebed, verdriet en glorie drinken tussen de pijlers die abdij-gewelven
schragen. En waar de doden liggen, onder grijs-versleten stenen, zelf levend worden,
recht als een pilaar, slank als een gotische boog en stil lijk een kloosterpand vol
bloemen.
De zang van de monniken heeft mij altijd bekoord. Het is de stem van het kristendom.
Wondere synthese van mannenkracht en vrouwelijke tederheid. Zoals de Kristus was.
Het zijn wel mannen die zingen, maar er zijn geen bassen bij. Geen tremolo's. Het
is anoniem en vol persoonlijkheid. Nederig, sierlijk en soepel. Vol hoofse simpelheid
en zonder haast. Als een kleine rivier in een geborgen dal ‘zo zoet, zo lavend in heur
lopen’. Het zijn wellicht de laatste mensen die leven om te zijn.
En die zijn om te zingen.
Een jonge vriend, architect, vertelde mij onlangs dat hij voor zijn thesis afmetingen
moest gaan nemen in het hoogste gebint van een poortgebouw dat nu dienst doet als
opslagplaats voor een van de oudste abdijen van ons land.
Hij stond in het midden van een prachtige zomermorgen op een eiken balk zeventien
meter hoog.
De toren gaf uitzicht langs de vier windstreken op het golvend landschap van
Brabant, bekleed met een verrukkelijke mantel van tientallen tinten groen.
De balk waarop hij stond was daar geplaatst door broeder Thys, bouwmeester,
die in 1725 materiaal was gaan halen te Amsterdam voor deze poort. Zij werd
opgetrokken ter gelegenheid van de zeshonderdste verjaardag van de stichting.
Terwijl hij aan het meten was hoorde hij plots een blij, rustig klokgeluid dat heel
de wijdse stilte van het zonnig landschap deed zinderen. Toen zag hij, voorzichtig
naar beneden kijkend, een zingende stoet van paters tussen de St.-Janspoort, waar
vroeger de novicen woonden en de Armenpoort waar eeuwenlang aan sukkelaars
bier en graan gegeven werd. De paters zongen een van de mooiste gregoriaanse
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zangen: in paradisum deducant te angeli. De gezanten van God geleiden u ten
paradijze. Zo hadden ze in de twaalfde eeuw gezongen. Zo zongen zij nu in de
twintigste.
Een lichaam werd aan de aarde toevertrouwd.
Een mens aan God.
En de zon, de klokken en de zang lieten als een wierookwalm, ver boven het hoogste
gebint van de torenpoort, de boodschap stijgen: Het is feest.
Ja, er zijn nog andere feesten dan Woodstock en Bilzen. De koorfeesten in de
abdijen.
Daar worden de verzen gepsalmodieerd van de oude trekkersliederen uit de achtste
eeuw vóór Kristus in het gelovig Israël.
De zang gaat golvend heen en weer, van links naar rechts. Als het kloppen van
een gelukkig hart.
Als de ademhaling van een rustend arbeider.
Alles is maat, bezinning en bezieling.
Gij moet niet wachten op de dood. Daar kunt gij nu reeds in vrede rusten.
Ik heb ooit in mijn leven, zoals de reizigers van Emmaüs, Kristus ontmoet bij het
breken van het brood.
Het was een broeder van Orval, die tussen de arbeid aan de oogst, zittend in een
droge gracht, zijn vieruurtje nam.
Ik stond stil op de weg en toen zijn blik de mijne kruiste had ik willen knielen. Lach
niet.
Het was een fysische indruk van heiligheid. Sindsdien heb ik nooit meer aan de
verrijzenis getwijfeld. Ik weet dat Kristus leeft. Hij gaf mij in die gracht, toen ik naast
hem zat, een snede van zijn brood.
En sprak met mij. Banale woorden over werk en weer. Maar de toon! De klank
van zijn stem!
Het is niet zoveel wàt de mensen zeggen dat telt, maar de toon waarop zij het
zeggen. Goedheid, bedwongen kracht, de netheid van het zwaard, de zoetheid van
de honing.
De tederheid van de moeder, de kracht van de vader. Zoals de koorzang daareven:
man en vrouw. Mens.
Nederigheid. Niet de holle nederigheid van iemand die zich ont-ledigd heeft. Al
de rijkdom van de kosmos en van het menselijk gebeuren in één hart. Maar onbewust.
Vogel en bloem. De diepte van de nacht, het speelse van de morgen. Alles samen in
een blik, in een stem. Het schoonste dat het kristendom aan onze wereld gaf. En geeft.
Wilt gij het in uw ziel ontvangen, ga naar abdijen, niet als toerist, als mens.
En laat uw haast in uw Dafje achter of in uw Mercedes.
Jos. Verhelle
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Sint-Pieters-en-Paulusabdij van Affligem

Ligging
Affligem is gelegen op het grondgebied van de gemeente Hekelgem, aan de grens
van Vlaanderen en Brabant, ongeveer 6 km verwijderd van Aalst en op slechts 1 km
afstand van de steenweg Brussel-Gent.

Historiek
De Sint-Pieters-en-Paulusabdij van Affligem dankt haar ontstaan aan zes bekeerde
roofridders, die zich in 1083 op deze plaats als kluizenaars vestigden. Na enkele
jaren namen zij de regel van Sint-Benedictus aan onder de leiding van Fulgentius,
monnik te Verdun maar Brabander van geboorte, die ook tot eerste abt werd verkozen.
Hendrik III, graaf van Leuven, legde door zijn schenking in 1086 de eerste
grondslagen van het domein, dat zou uitgroeien tot het belangrijkste van de oude
Nederlanden. Een hele reeks kloosters werd door Affligem gesticht of geïncorporeerd:
de abdijen van Sint-Andries bij Brugge (1100), Vorst bij Brussel (1105). Maria Laach
in het Rijnland (omstreeks 1112), Vierbeek bij Leuven (1125) en Groot-Bijgaarden
(1133), alsook de priorijen van Neerwaver in Waals-Brabant (omstreeks 1092),
Frasnes-lez-Gosselies (1099) en Bornem (1120). Abt Fulgentius richtte een
scriptorium in voor het kopiëren en verluchten van theologische en liturgische
handschriften en het opstellen van de oorkonden van de Brabantse hertogen. Onder
de schaarse resten uit dit scriptorium komt op de eerste plaats het prachtig
Evangeliarium uit de XIIe eeuw, dat thans bewaard wordt te Parijs.
Affligem was de abdij van de kruisvaarders. Godfried van Bouillon en zijn broeder
Boudewijn kwamen hier in 1096 alvorens naar het Heilig Land te vertrekken. Zij
schonken gronden aan de abdij in de streek van Genappe. Sint-Bernardus, die de
tweede kruistocht predikte, kwam op zijn rondreis door onze gewesten eveneens te
Affligem, waar hij de regeltucht van de monniken loofde.
Abt Franco I, auteur van een theologisch traktaat ‘De gratia Dei’, begon in 1128
met de bouw van een indrukwekkende abdijkerk in romaanse stijl. Zij telde vijf
torens. Geleidelijk groeide de abdij uit tot een uitgestrekt complex, omringd door
muren en vijvers. Zij werd de ‘Primaria Brabantiae’, de voornaamste abdij van het
hertogdom Brabant. Godfried met de Baard, hertog van Neder-Lotharingen en
Brabant, koos de abdijkerk tot zijn laatste rustplaats. Vier leden van zijn geslacht
volgden zijn voorbeeld, waaronder zijn dochter Aleidis, die eens koningin van
Engeland was. Zo verdrong Affligem het oude Nijvel als begraafplaats van het
Brabantse vorstenhuis. Hier werd ook de banier van het hertogdom in vredestijd
bewaard.
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Sint-Lutgardis, onze grote Vlaamse heilige, was abt Johannes I van Affligem innig
genegen. Geen klooster zwaaide zij meer lof toe. Tweemaal werd Affligem verwoest
tijdens de oorlogen tussen Vlaanderen en Barbant in de XIVe eeuw. De kloostertucht
verslapte gedurende de ballingschap van de monniken te Brussel en het Westers
schisma bracht ook verdeeldheid in de communiteit. In de XVe eeuw verkregen de
abten het primaat in de Staten van Brabant. Abt Johannes t'Serjacobs werd zelf
kanselier van Brabant en medestichter van de Leuvense universiteit. In 1512 werd
de abdij echter het slachtoffer van de commende door de aanstelling van Willem de
Croy tot abt-coadjutor niettegenstaande het verzet van de monniken. Dank zij de
aansluiting bij de congregatie van Bursfeld en het wijs bestuur van de proosten, die
de abten vervingen, bleef de observantie op peil.
Vanaf 1569 tot het einde van het Ancien Régime was de abdij als dotatie
geïncorporeerd bij het nieuwe aartsbisdom Mechelen, zodat de aartsbisschoppen de
plaats innamen van de reguliere abt. In 1580 werd de abdij door troepen van Willem
van Oranje nogmaals verwoest en zevenentwintig jaar lang zwierven de monniken
rond in ballingschap. Te Aalst stierven er in 1582 zelfs enkele de marteldood.
Proost Benedictus van Haeften voltooide het herstel van de abdij en verrijkte de
kerk met doeken van Rubens en De Crayer. De beroemde Vlaamse geschiedschrijver,
A. Sanderus, vond een onderkomen te Affligem en werd er in 1664 in de kerk
begraven. De invallen van Lodewijk XIV teisterden de abdij en haar bezittingen, tot
ze nogmaals herleefde in de tweede helft van de XVIIIe eeuw. De beroemde architect,
Laurent Dewez, werd belast met de bouw van een indrukwekkend kloostercomplex
in klassicistische stijl, dat vier binnenhoven zou omvatten. Tevens werd de abdij
door het Oostenrijks bestuur gedwongen om een gebouw op te richten aan het park
te Brussel, het huidig Ministerie van Binnenlandse Zaken. Proost Beda Regaus (†
1808) verrijkte de kerk met een beiaard van 48 klokken en onderscheidde zich als
geschiedschrijver van zijn abdij door het monumentale werk Hafflighemum
Illustratum, zeven delen in folio.
De Franse Revolutie stelde brutaal een einde aan deze late bloei door de uitdrijving

Vlaanderen. Jaargang 22

4
van de monniken op 11 november 1796. Veertig jaar later hervatte Veremundus
D'Haens, een van de laatste overlevende monniken, het kloosterleven te Dendermonde.
Zo stierf Affligem niet uit zoals de overige benedictijnerabdijen van de Zuidelijke
Nederlanden. In 1858 werd het klooster verenigd met de Sublacenser Provincie van
de Cassinese Congregatie, die later tot de zelfstandige benedictijnercongregatie van
Subiaco zou uitgroeien. In 1870 keerden enkele monniken naar Affligem terug. De
abdij herleefde in zeer moeilijke omstandigheden. In 1892 stichtte men echter al een
abdij te Merkelbeek in Nederlands-Limburg, die op haar beurt de abdijen van
Cornelimünster en Siegburg in Duitsland herstelde. In 1911 werd de Apostolische
Prefektuur van Noord-Transvaal opgericht, die in 1939 tot abbatia nullius werd
verheven. Affligem nam ook actief deel aan de liturgische beweging door de uitgave
van het Volksmisboek (1915) en het Tijdschrift voor Liturgie (1919). In 1967 werd
een Kultureel Centrum geopend.

Foto's copyright Walter De Mulder

Architectuur en kunstschatten
Van de middeleeuwse romaanse abdijkerk is slechts een ruïne overgebleven, n.l. de
muur van de zuidelijke zijbeuk. Hij is opgetrokken in witte zandsteen van de oude
steengroeven te Meldert, die reeds in 1151 worden vermeld. De vijf gotische
vensteropeningen dateren waarschijnlijk van de restauratie in de XIVe eeuw door
abt Johannes van Woluwe. De binnenkant, gedeeltelijk samengesteld uit baksteen,
vertoont vijf nissen, waarin de biechtstoelen geplaatst waren sinds de XVIIe eeuw.
Op de fundamenten van het hoogaltaar werd in 1892 een monumentaal Kalvariekruis
opgericht. Nabij de ruïne werd in 1972 een kleine kruidtuin aangelegd.
Het voornaamste gebouw, dat de storm van de Franse Revolutie overleefde is het
zogenaamde Bisschoppenhuis, dat nog herinnert aan het bestuur van de
aartsbisschoppen. Het noordelijk gedeelte in baksteen met kruisramen in witte steen,
opgericht in 1618, was een zijvleugel van de vroegere prelatuur, die kardinaal d'Alsace
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in 1717 voor 5000 fl. aan het convent verkocht om zijn paleis te Mechelen te
bekostigen. Proost De Craecker breidde het gebouw uit in 1720 en bouwde de sierlijke
voorgevel, bekroond met elegante vazen, alsook de zuidkant, in laatbarok.
Toen werd ook de oude proosdij, opgericht omstreeks 1518 door proost Willem
van Ghoer, gedeeltelijk ingelijfd bij het nieuwe complex. Het huidige
Bisschoppenhuis, dat men in de tweede helft van de XVIIIe eeuw het klein hospitium
noemde, vormde toen slechts een onderdeel van een groots barok geheel bekroond
met een fronton. Thans doet het dienst als gastenkwartier. Architect Theo Vijverman
van Denderleeuw ontwierp in 1954 de ruime hal met drie kolommen in witte
zandsteen, indrukwekkend in zijn klassicistische eenvoud. Van de vijf poortgebouwen
uit de XVIIIe eeuw is alleen de Sint-Benedictuspoort rechts van het Bisschoppenhuis
overgebleven. Zij werd in 1613 door proost Hendrik Van de Zijpe opgericht ter
vervanging van de proosdijpoort doch omstreeks 1718 volledig vernieuwd. Men
noemde dit
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gebouw, dat vroeger toegang gaf tot de clausuur, het Comptoer, omdat de administratie
van het abdijdomein daar gevestigd was. Deze poort is opgetrokken in witte zandsteen
behalve de arduinen bogen aan de voorzijde en de rechterzijdemuur, waar zij vroeger
paalde aan de middeleeuwse refter. De verbindingsmuur met het bisschoppenhuis
werd in 1951 hersteld, zodat beide gebouwen weer een harmonisch geheel vormen.
Het wapenschild van Affligem met de sleutels en het zwaard, de attributen van de
twee patroonheiligen, bekroond met de mijter en twee kromstaven, versieren dit
gedeelte. De puinen, het bisschoppenhuis en deze poort werden in 1971 geklasseerd
als monument.
De westvleugel op het voorplein, thans eveneens gastenkwartier, werd in 1879-1880
opgetrokken volgens de plannen van A. Verhaegen, architect van de basiliek van
Oostakker en leerling van baron de Béthune, grootmeester van de neogotiek in België.
De ruime refter met zijn machtige bogen is het werk van de Franse
benedictijn-architect, Dom Bellot, en zijn leerling, Eugeen Stassin, van Leuven.
Mozarabische en Moorse stijlreminiscenties treden hier naar voren. Zijn zuiders
karakter kontrasteert met de zware bouw van Kropholler. Aan de wand prijken
portretten van Affligemse abten vanaf de XVIe eeuw, ondermeer de twee gebroeders
de Croy en acht aartsbisschoppen van Mechelen. De indrukwekkende pandgangen
werden in 1933-1934 opgetrokken volgens de plannen van architect A. Kropholler
uit Wassenaar in Nederland. Soberheid, stoerheid, evenwicht en rust kenmerken deze
bouw, waarin baksteen en arduin domineren. Een sierlijk torentje met een klok uit
het jaar 1589 staat in het midden van de pandhof. In de sombere, zwaargewelfde
kapittelzaal met stemmige erker en grote haard waant men zich in een middeleeuwse
burcht. De indrukwekkende trapzaal werd in 1965 uitverkozen om te figureren op
de speciale Affligemzegel. A. Kropholler ontwierp ook de abtskapel, waarvoor J.
Devroye het tabernakel, het altaarkruis en de kandelaars vervaardigde.
De bibliotheek, eveneens door Kropholler gebouwd, bestaat uit een ruime leeszaal
en negen kleinere zalen, verdeeld over twee verdiepingen. Zij telt ongeveer 50.000
boekdelen en bezit een verzameling van circa 500 tijdschriften. Hiervan zijn er een
honderdtal lopende tijdschriften. De middeleeuwse handschriften werden ten gevolge
van de herhaaldelijke plunderingen overal verspreid. Men vindt er nog terug in de
bibliotheken van Brussel, Parijs, Kamerijk, Berlijn en Darmstadt. Affligem bezit er
geen enkele meer. Wel zijn er nog een paar incunabels en kostbare werken uit de
XVIe en XVIIe eeuw: een Vlaamse bijbel van 1553, Herbarius oft Cruydt-boek
(1608) van R. Dodonaeus, een antifonaal van 1628, Novus Atlas (1649-1666) van
W. en J. Blaeu, Acta Sanctorum van de Bollandisten, Chorographia Sacra Brabantiae
(1726) en de Flandria Illustrata (1732-1735) van A. Sanderus e.a.
Het Kultureel Centrum is versierd met een mooi glas-in-lood-raam van glazenier
A. Blondeel van Mariakerke-bij-Gent, alsook met een horizontale fries in keramiek
van beeldhouwer A. Pauwels, eveneens van Mariakerke, die op
symbolisch-anekdotische wijze de voornaamste momenten uit de geschiedenis van
Affligem weergaf.
De nieuwe abdijkerk, ontworpen door architect A. Van den Broecke uit Merelbeke,
werd pas in 1972 voltooid. Het is reeds de vierde kerk sinds de stichting van de abdij.
Zij is uiterst sober opgevat. Het tabernakel werd door de reeds hogervermelde A.
Pauwels vervaardigd. Het beeld van O.-L.-Vrouw van Affligem uit het begin van de
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XVIIe eeuw vormt hier de enige band met het verleden. De kunstschatten werden
door de Franse Revolutie overal verstrooid. De schilderijen van de Meester van
Affligem met de zeven weeën van Onze-Lieve-Vrouw kwamen terecht

in het Museum voor Oude Kunst te Brussel. Daar worden ook de ‘Beklimming van
de Kalvarieberg’ en ‘Sint-Benedictus de Wonderdoener’ bewaard, die P.P. Rubens
voor Affligem schilderde. Het orgel gemaakt door P. van Peteghem in 1763-1768
verhuisde naar de kathedraal van Doornik en vervolgens naar het Klein-Seminarie
van Bonne-Espérance. Het schilderij door G. De Crayer in 1632 voor het altaar van
O.-L.-Vrouw vervaardigd berust thans in het Klein-Begijnhof te Gent. Het prachtig
koorgestoelte, opgericht in 1649 verdween spoorloos tijdens de Franse omwenteling.
Te Affligem is slechts de zogenaamde St.-Bernarduskelk uit de XIIIe eeuw bewaard
gebleven. Hij is versierd met fijn filigraanwerk en medaillons, die herinneren aan de
stijl van Nicolaas van Verdun. Een getrouwe nabootsing vindt men in het museum
van het Jubelpark te Brussel.

Bezoekuren
Op zon- en feestdagen van 4 tot 6 uur in de namiddag. Daarbuiten enkel op afspraak.
Dom Wilfried Verleyen, O.S.B.
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De Witherenabdij van Averbode

De Witherenabdij van Averbode is gelegen op een der toppen van de heuvelrij, die
de scheiding vormt van de Kempen en het Hageland, bij de oude grenzen van het
graafschap Loon en het hertogdom Brabant, juist op de plaats waar thans de provincies
Antwerpen, Brabant en Limburg samenkomen. In zuidelijke richting kan men de
weidse beemden van de Demervallei overschouwen, die oost- en westwaarts tot Diest
en Aarschot reiken. Daartussen ligt Zichem, dat het norbertijnse Averbode met het
mariale Scherpenheuvel verbindt: twee vertrouwde silhouetten van dit Brabants
landschap. Die streek was het toneel van de Witte en van Wannes Raps, van pater
Cellier en van de Sint-Jansvrienden, en van zovele andere figuren uit de
heimatliteratuur van Ernest Claes.
De abdij van Averbode werd in 1134-1135 gesticht door premonstratenzers van
de Antwerpse Sint-Michielsabdij, die op verzoek van Arnulf II, graaf van Loon, zich
gevestigd hadden op zijn allodiaal goed, bij een kapel die aan St.-Jan-de-Doper was
toegewijd. Uit een oorkonde van 1107 blijkt dat deze kapel cijnsplichtig was aan de
Benediktijnenabdij van Sint-Truiden.
De oversten van de nieuwe stichting waren aanvankelijk erg bezorgd om de aanleg
en de uitbreiding van het domein, omdat in de toenmalige agrarische maatschappij
het grondbezit noodzakelijk was, zowel voor het voortbestaan van de abdij als voor
het vervullen van haar religieuze en kulturele zending in de streek waarin zij werd
ingeplant. Dank zij de nog gunstige sociale konditie van de landadel kon Averbode
een belangrijk domein verwerven. De graaf van Loon had de kloosterstichting
mogelijk gemaakt door het schenken van zijn gronden, gelegen tussen Veerle en
Engsbergen, alsmede van de kerk en de tienden van Tessenderlo. De landerijen,
bossen en beemden, die tijdens de volgende decennia door schenking, aankoop of
ruil werden verkregen, waren voornamelijk in het hertogdom Brabant en in het
graafschap Loon gelegen. De opbrengsten van het domein werden aangewend voor
het onderhoud van de abdijbevolking, voor karitatieve hulpverlening, vooral in tijden
van rampen, hongersnood of besmettelijke ziekten, voor nieuwe bouwwerken te
Averbode of in de afhankelijke parochies en voor het mecenaat van de kunstambachten
in de omliggende steden.
De pastorale bedrijvigheid van Averbode bleef tijdens het oud regime hoofdzakelijk
beperkt tot het gebied van de Kempen, Haspengouw en Oost-Brabant, waar tot op
de drempel van de XIXde eeuw achtentwintig parochies, waarvan er enkele tot
bekende bedevaartplaatsen uitgroeiden, door eigen kloosterlingen bediend werden.
In een tijd dat er nog geen regelmatige priesteropleiding in gespecialiseerde instituten
bestond, - de seminaries werden pas opgericht na het concilie van Trente (1545-1563)
- hebben de Witherenabdijen in hun omgeving verdienstelijk apostolaatswerk verricht.
Het ekonomisch en het parochiaal domein van Averbode kwam in de XIIde-XIVde
eeuw tot stand. Dank zij een rationele planning en een verantwoord beheer van de
domaniale goederen bereikte de abdij tegen het einde van de XIIIde eeuw een periode
van welstand en bloei, die tijdens de XIVde eeuw bleef voortduren. Dit kwam vooral
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tot uiting ten tijde van de abten Jan van Rotselaar (1289-1303) en Arnold van Tuldel
(1388-1394), die in 1370 een beschrijving van het onroerend patrimonium liet
opmaken. Belangrijke landbouwcentra werden tot ontwikkeling gebracht te
Sint-Jansberg bij Maaseik, te Wahanges onder Sluizen in Waals Brabant, te Sterksel
in de meierij van 's-Hertogenbosch en te Spikelspade onder Hechtel in de Kempen.
Door haar hoeven, modelinrichtingen van landbouw en veeteelt, heeft Averbode,
evenals Tongerlo en Postel, een niet te onderschatten rol gespeeld in de geschiedenis
van de ontginning en van de agrarische kultuur in de Kempen.
De voorspoedige jaren, die de abdij tot dusver had genoten, werden in de XVde
eeuw tot stilstand gebracht door politieke beroeringen, plunderingen en onderlinge
verdeeldheid in de abdijgemeenschap, meestal door externe invloeden veroorzaakt.
Na de veldslag van Othée (1408), waarin prinsbisschop Jan van Beieren met de
hulp van de Bourgondiër Jan zonder Vrees aan de Maaslandse steden een gevoelige
nederlaag toebracht, ontsnapte ook de abdij van Averbode, die de eisen van het volk
had gesteund, niet aan de repressiemaatregelen van de overwinnaars. De abdij en
haar landbouwexploitaties in het Land van Loon werden geplunderd. Bovendien
werd abt Jan de Molnere (1394-1422) met enkele confraters gevangen gezet en slechts
tegen het betalen van een losprijs vrijgelaten. De rust keerde pas terug nadat de Luikse
bisschop in 1418 ontslag had genomen. Om de gevolgen van de noodlottige troebelen
te verhelpen, zag prelaat Daniël Laecman (1423-1441) zich genoodzaakt sommige
onroerende goederen te verkopen, hetgeen hem heel wat moeilijkheden vanwege
sommige konventsleden bezorgde. Hij kon zich tenslotte voor het
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Generaal Kapittel van de Orde verantwoorden en werd in het gelijk gesteld. In 1441
werd Jan van Meerbeeck door de abdijgemeenschap tot opvolger van Laecman
gekozen. Toen kort nadien ook Jan Balduini, kanunnik van de St.-Nikolaasabdij te
Veurne, met de steun van Filips de Goede door paus Eugenius IV tot abt van Averbode
benoemd werd, bleek de toestand erg gespannen en werd de abdij zelfs in haar
voortbestaan bedreigd. Dank zij het energieke beleid van de prelaten vanden Valgaet
en vander Scaeft kon de onderlinge verdeeldheid in de kommuniteit worden geheeld
en beleefde Averbode weer goede jaren, die tegen het einde van de XVde eeuw even
onderbroken werden door de oorlog van Maximiliaan van Oostenrijk tegen de
Brabantse steden, waarbij heel wat abdijbezittingen in puin werden gelegd
(1488-1489), en door de katastrofale brand van de abdijkerk (1499). Een nieuw
bedehuis, rijkelijk voorzien van kunstwerken, en ruimere kloostergebouwen werden
tijdens de eerste helft van de XVIde eeuw opgetrokken. Prelaat Gillis Heyns
(1566-1574) besteedde vooral aandacht aan de geestelijke restauratie van de
abdijgemeenschap, waar de invloed van moderne ideeën, door de humanisten
voorgestaan, de kloosterdisicipline niet hadden bevorderd. Allerhande politieke
beroeringen kwamen echter de reeds verworven resultaten weer verijdelen. In augustus
1578 werd de abdij overvallen door een bende soldaten, die alles wat waarde had
plunderden of vernielden en de kloosterlingen dwongen hun gebouwen te verlaten.
Deze ballingschap, in het refugiehuis te Diest, duurde tot 1604. Prelaat Matthias
Valentyns (1591-1635) vermocht in dat jaar zijn medebroeders in de herstelde
abdijgebouwen - in 1594 werden zij door brand beschadigd - samen te brengen.
Alhoewel de omgeving van Averbode soms van militaire operaties te lijden had, kan
de periode van de XVIIde-XVIIIde eeuw toch als gunstige tijd beschouwd worden.
Onder de leiding van enkele bekwame abten nam de abdij een stijgende uitbreiding,
waarvan de hedendaagse kloostergebouwen nog getuigenis afleggen. Ook in de
afhankelijke parochies en in de landbouwcentra werden in die periode heel wat
nieuwe bouwwerken opgericht. De Franse Revolutie maakte plots een einde aan deze
aktiviteiten en aan de geestelijke heropleving, die sedert het begin van de XVIIde
eeuw vastgesteld kon worden. Op 13 februari 1797 werden de Witheren verzocht
hun klooster te verlaten.
Na een onderbreking van nagenoeg veertig jaren werd in 1834 door enkele bejaarde
kanunniken het gemeenschapsleven in het grotendeels verwoeste of vervallen
abdijgebouw hervat. Dank zij hun edelmoedige inzet kon Averbode herrijzen en
opnieuw een plaats innemen in het kerkelijk en kultureel leven van het land.
Talentvolle jongeren kwamen zich aanbieden. In 1887 werd een jonge kloosterling,

Vlaanderen. Jaargang 22

Gummarus Crets (1858-1944) tot abt gekozen. Onder zijn bezielende leiding trok
men uit naar Brazilië (1896) en Denemarken (1903), om er te werken op de voorposten
van de Kerk. In eigen land ontstond het persapostolaat, met zijn diverse volkse
uitgaven, die wekelijks in talrijke Vlaamse gezinnen gelezen werden. De invloedrijke
werking van de ‘Eucharistische Kruistocht’, tijdens de eerste helft van deze eeuw,
is uit de geschiedenis van de spiritualiteit niet weg te cijferen. Andere Witheren
wijdden hun beste krachten aan wetenschappelijk werk, aan parochiale zielzorg of
aan de jeugdvorming in het St.-Michiels-kollege te Brasschaat (1931) en te Schoten
(1959). De abdijbrand van 29 december 1942 vernielde een belangrijk gedeelte van
de abdijgebouwen, enkele kunstwerken en de bibliotheek. In de naoorlogse jaren
werd Averbode ruimer en moderner heropgebouwd, om, trouw aan zijn traditie, zijn
religieuze en kulturele zending in de wereld voort te zetten.
Een bezoek aan de abdij van Averbode en haar schilderachtige omgeving is echt
de moeite waard. Men betreedt het domein van het Witherenklooster langs een
monumentaal poortgebouw uit de tweede helft van de XIVde eeuw. Opgetrokken in
Diestiaanse ijzerzandsteen, vormt het een der merkwaardigste voorbeelden van
burgerlijke architektuur van de Demergotiek. Rechts van de ingangspoort bevindt
zich een in 1734 heropgetrokken gebouw, dat door middel van een portiekgalerij
met de abdijkerk verbonden is. Links van het poortgebouw verheft zich een fraai
gebouw in Brabantse renaissance (1651-1652). Aanvankelijk diende het tot woonhuis
voor het abdijpersoneel, werd vervolgens provisorswoning en tenslotte verblijf van
de parochiale geestelijkheid. De afsluitingsmuur met twee fraaie barokpoorten, die
men tussen de knoestige lindebomen kan waarnemen, werd in 1735 opgericht. Recht
over de pastorie prijkt het prelaatskwartier in de stijl Lod. XIV. Samen met de
konventsgebouwen werd het in diverse bouwperiodes tussen 1712 en 1744
opgetrokken. De gevels van de abtelijke residentie vertonen heerlijke kontrasten van
witte zandsteen en bruinrode veldbrand, die aan het gebouw een pikturaal uitzicht
geven.
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Hoofdaltaar

De abdijkerk (1664-1672) die door haar architektonische eigenschappen alle andere
kloostergebouwen overtreft, werd door de Antwerpse architekt Jan II vanden Eynde
(1620-1702) ontworpen. Het grondplan vertoont de vorm van een omgekeerd latijns
kruis, maar de opzet is duidelijk éénbeukig. In de hoeken van de viering werden
kwartcirkelvormige rondingen aangebracht, die aan de bezoeker de indruk geven,
dat hij voor een gekombineerd bouwtype staat, namelijk een gereduceerde
centraalbouw, gekoppeld aan een langsbouw. Het kerkgebouw is opgevat in een
eigenaardige gothiserende barok, hetgeen aan het geheel een rijzige en vertikaliserende
indruk verschaft. De zwierige toren (1700), die meer bepaald barok is, verheft zich
naar premonstratenzer gewoonte ter zijde van het koor. Bij een bezoek aan het
kerkinterieur is men telkens getroffen door de imponerende ruimte en door het rijke
meubilair: twee monumentale zijaltaren (1699-1701) van Pieter Scheemaeckers, met
schilderwerken van J.-E. Quellin de Jongere; het XIXde-eeuwse romantische orgel
van H. Loret en twee donkerkleurige marmeren altaren, overblijfsels van het
voormalige koordoksaal, waartussen men een toegang heeft tot de eigenlijke
koorruimte. Daar geniet men van een nieuwe apotheose: de fraaie koorbanken
(1671-1673) uit het atelier van de Antwerpse aannemer Oktaaf Herry en het
indrukwekkend hoogaltaar (1753-1757), uitgewerkt volgens het plan van F. Houssar.
Twee grote schilderstukken van P.J. Verhaghen (1765-1766), het Laatste Avondmaal
en het Offer van Melchisedech voorstellend, vormen met het portiekaltaar als het
ware een drieluik.
Aan de noordzijde van de abdijkerk ligt het ruime kloosterpand met de aanpalende
kloostervertrekken. Hier moeten vooral de kapittelzaal, met o.m. schilderwerken van
G. Coques en G. de Crayer, en de groots opgezette sakristie, fraai versierd met
houtsnijwerk van F. Houssar, vermeld worden. Het past hier even te wijzen op de
merkwaardige verzameling van liturgische borduurwerken, werk van Lierse
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kunstenaars uit de XVIde eeuw; een prachtige renaissance-kelk van de Antwerpse
edelsmid Renier van Jaersvelt; een reliekkruis uitgevoerd in de XIVde eeuw, maar
heropgemaakt in de XVIde eeuw; monstransen van W. Somers (Antwerpen,
1693-1694) en van K.H. Becker (Leuven, 1766); enkele ambtelijke kromstaven, o.m.
de laatgotische staf van Heylissem (ca. 1518).
De Witherenabdij, een centrum van bezinning, kan voor de bezoeker meteen een
bron zijn van artistiek genot en kulturele verrijking. Ook in de zomermaanden van
het ‘abdijenjaar - 1973’ zal de schilderachtige omgeving van deze alomgekende abdij
weer door vele toeristen, natuurvrienden en kunstliefhebbers bezocht worden.
Ten gerieve van de belangstellenden werden geleide bezoeken gepland tijdens
acht weekends van de maanden juli en augustus. Mits schriftelijke aanvraag kan de
abdij van Averbode ook op andere ogenblikken bezocht worden.
Lic. T.J. Gerits, o. praem
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Sint-Bernardusabdij van Bornem

Het gebouw dat in de tegenwoordige Kloosterstraat in 1603 werd opgericht en aan
de oorsprong staat van het huidige abdijcomplex stond onder de dorpsbewoners in
vroegere tijden ook wel bekend als het ‘nieuwe klooster’, om het te onderscheiden
van de priorij der paters Benedictijnen En de stichting van dat nieuwe klooster kende
een bewogen geschiedenis.
In die jaren namelijk werd het kasteel van Bornem bewoond door Pedro Coloma,
een Spaans edelman, die in 1586 de baronie van Bornem door aankoop verkregen
had. Hij onderhield vriendschappelijke contacten met pater Sedulius, de vroegere
gardiaan van het Minderbroederklooster te Antwerpen. Toen ook de generaal van
de orde, de nuntius te Brussel en de bisschop van Gent hun instemming verleend
hadden, stond niets de bouw van het klooster nog in de weg. Het kwam in 1603
gereed en kreeg de naam van H. Kruisklooster, omdat Coloma het met een kostbare
relikwie van het H. Kruis begiftigde. Toen in 1621 zowel Coloma als Sedulius
overleden, was het klooster nog steeds onbewoond. Onderhandelingen met de
Cisterciënzerinnen van de abdij van O.-L.-Vrouw van de Wijngaard te Leuven, liepen
op niets uit en ook de pogingen van hun ordegenoten van Doornzele, bij Gent, alsmede
die van de Viktorinnen uit Antwerppen om het klooster te betrekken, bleven zonder
gevolg. Betere vooruitzichten boden daarentegen de contacten met de Dominikanen,
aan wie de zoon van Coloma het klooster in 1637 overdroeg. Na vier jaar bleven drie
paters er wonen en er de dienst in de kloosterkerk verrichten.
Na een proces in de Raad van Brabant zag Coloma zich verplicht de Dominikanen
- in 1647 - te laten vertrekken, ten voordele van de Minderbroeders.
Na nieuwe besprekingen betrokken tegen 1650 de Dominikanen opnieuw het zo
omstreden klooster. Ditmaal waren het de kloosterlingen, die door de Staten van
Holland uit 's-Hertogenbos waren verdreven. Ze bleven slechts tot 1651 in Bornem,
in welk jaar ze verhuisden naar hun oude refugie te Mechelen. Weer stroomden de
aanvragen toe. De poging van de Norbertijnen om in Bornem een gemeenschappelijk
noviciaat op te richten strandde op het laatste nippertje op het verzet van de
Dominikanen, die nog steeds over de eerste rechten beschikten. Wanneer echter de
Dominikanen in 1654 nog steeds geen paters hadden gezonden was het geduld van
Pedro II Coloma ten einde en gaf hij toestemming aan de paters Wilhelmieten uit
Beveren-Waas om in Bornem te gaan wonen. Zijn oudste zoon, Jan Frans Coloma,
die hem in 1656 opvolgde en twee jaar later de eerste graaf van Bornem werd, toen
Filips IV het Land van Bornem tot graafschap had verheven, zorgde er voor dat de
oude vriendschapsbanden werden verstevigd. Het kwam zover dat de Wilhelmieten
werden verzocht naar Beveren terug te keren om plaats te maken voor Engelse
Dominikanen, die eindelijk aan het klooster van Bornem een meer bestendig karakter
zouden geven en er van 1658 tot 1825 onafgebroken zouden verblijven.
Rond het midden van de XVIIIe eeuw was het oude klooster zo vervallen dat
besloten werd het af te breken en nieuwe gebouwen op te richten. In 1769 kwam de
zuidelijke vleugel gereed en twee jaar later werd de eerste steen gelegd voor een
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nieuw kollege. Samen met het klooster vormde dit een vierkant, dat gelijkvloers
diende tot spreekkamers, schoollokalen, eetzaal en keuken van de leerlingen. Ook
de sacristie en de refter van de paters bevonden zich gelijkvloers, terwijl de kamers
van de kloosterlingen op de eerste verdiepingen waren gelegen.
Zo bleef van het oude door Coloma gebouwde klooster alleen nog de kerk over.
Jammer genoeg is er verder weinig van de Engelse paters in Bornem overgebleven:
slechts enkele boeken van de bibliotheek en enige archiefstukken.
De Franse Revolutie zou een einde maken aan het bloeiend onderwijsinstituut.
Ofschoon de meeste kloosterlingen van Bornem reeds in 1794 waren uitgeweken,
mocht het college, bij speciale toestemming van de overheid, nog gehandhaafd
blijven. In 1797 had echter de openbare verkoping plaats van klooster en college,
dat de Dominikanen terugkochten, met behulp van de bons die ze van de Franse
overheid aanvaard hadden als compensatie voor hun verbeurdverklaarde goederen.
Met veel moeite kon het college nog in stand worden gehouden tot 1822, waarna
besloten werd alle bezittingen van de Engelse provincie der Dominikanen in België
van de hand te doen. Op 23 april 1825 werden kerk, klooster en college, samen met
de bijhorende gronden, verkocht aan Philip Storms, makelaar te Deurne. Twee jaren
tevoren waren de collegegebouwen en een deel van het klooster verhuurd aan meester
Goetgebuer uit Melle, die er een kostschool voor jongens had opgericht, maar in
1831 weer was vertrokken. Het klooster te Bornem stond te huur en wachtte op
nieuwe bewoners. Deze boden zich aan op 14 oktober 1833. Het waren Cisterciënzers
van Hemiksem, die, na
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lange jaren zonder vast verblijf, eindelijk in Bornem de kans meenden te zien om
hun oude abdijgemeenschap nieuw leven te schenken.
Ze hadden een lange lijdensweg achter de rug. Van hun eens zo machtige abdij
was weinig meer dan de herinnering overgebleven. De meeste van hen waren op dat
ogenblik werkzaam in de abdijparochies in Nederland. Pater Vincentius de Clerck
kwam naar Bornem als eerste superior in 1833.
In de plaats van de oude en ziekelijke Vincentius werd in 1835 een nieuwe superior
gekozen, Robertus van Ommeren. Bij die gelegenheid kondigde Mgr. Corselis, die
door de H. Stoel als apostolisch visitator van de Belgische kloosters was aangesteld,
plechtig de overgang af van het klooster van Hemiksem naar dat van Bornem, dat
voortaan kerkrechterlijk over dezelfde naam, rechten en privileges kon beschikken.
Ook het wapen met de reiger en de wapenspreuk ‘Aan de oever zoek ik mijn
voedsel’, dat de ligging van de abdij aan de Schelde symboliseerde, werd naar Bornem
overgebracht, ofschoon de Schelde nu wel wat verder uit de buurt lag.

Gedurende meer dan een halve eeuw zou de nieuwe superior de kommuniteit leiden,
waarbij hij erin slaagde om een kleine kern tot een bloeiende gemeenschap uit te
bouwen. In 1836 kocht hij het klooster, dat tot dan toe slechts gehuurd was. De
gebouwen waren echter door de ongustige omstandigheden van de laatste jaren in
een verregaande staat van verval geraakt. Het oude kerkje van de Dominikanen was
totaal onderkomen en er zat niets anders op dan het af te breken. Aan de bouw van
de nieuwe kerk werd in 1840 begonnen en twee jaar later kon kardinaal Sterckx van
Mechelen ze komen inwijden. Ze werd met weinig stijl door architect Fransen uit
Antwerpen ontworpen. Al spoedig was de communiteit zo aangegroeid dat in 1844
de abdij van Godsdal (Val Dieu) bij Aubel vanuit Bornem kon worden hersticht.
In 1856 werd de titel van abt toegekend aan superior Van Ommeren, die in hetzelfde
jaar te Rome de abtswijding ontving.
Mede door zijn toedoen kwam er in de gemeente Bornem het volgende jaar een
gasthuis voor de verpleging van zieke en oude mensen, waarvoor gasthuiszusters
van Asse zich kwamen inzetten.
Langzaam maar zeker werden de gebouwen hersteld of opgericht. Het verblijf van
de broeders, met de keuken, werd in 1863 gebouwd, de werkhuizen in 1866, terwijl
het nieuwe bibliotheekgebouw in 1872 gereed kwam.
Op 15 januari 1895 overleed abt Robertus. De volgende maand werd hij opgevolgd
door Amedeus de Bie, die op 3 mei door kardinaal Goossens werd gewijd. Slechts
5 jaar kon hij de gemeenschap dienen, want toen in 1900 het algemeen kapittel van
de Orde bijeenkwam, werd de abt van Bornem tot generaal gekozen, zodat hij zich
in Rome moest vestigen.
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Zijn opvolgers in de XXe eeuw trachten de abdij volgens de oude traditie te leiden,
maar aangepast aan de eisen van een nieuwe tijd.

Bibliotheek
Geleerde bibliothecarissen zoals pater Edmundus de Fierlant en pater Benedictus
van Doninck wisten het boekenbezit der abdij tot een degelijke en vaak zeldzame
verzameling uit te bouwen. Vooral de door hen bijeengebrachte werken over de
Cisterciënzerorde
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droegen ertoe bij om de faam van Bornems bibliotheek tot ver over de landsgrenzen
te verspreiden. Nochtans was er van de bibliotheek der oude abdij te Hemiksem
slechts weinig in Bornem geraakt.
Het lukte wel sommige paters om bepaalde boeken terug te kopen, maar het aantal
dat uiteindelijk in Bornem terechtkwam beliep zeker niet meer dan een 3.000 banden.
De eerste helft van de XIXe eeuw was echter een gouden tijd voor de
boekenliefhebbers. De bibliotheken van de overal opgeheven kloosters zorgden voor
een overvloed op de markt, zodat de bibliofielen gemakkelijk hun gading konden
vinden. Met betrekkelijk weinig geld konden grote verzamelingen worden aangelegd.
De laatste provisor van de oude abdij, pater Raphael Antoine, die in Antwerpen bij
zijn zuster was blijven wonen, kon zo voor Bornem veel boeken en handschriften
bemachtigen. De verzameling incunabels of wiegedrukken, waarover de abdij
beschikt, is dan ook grotendeels in deze tijd door aankoop of schenking verkregen.
Tot de schoonste en zeldzaamste drukken behoren onder meer: De Nederduytse
Bijbel, twee delen, Delft 1477. Het is de eerste gedrukte Nederlandse vertaling van
het Oude Testament, ‘gemaect te Delf in Hollant mitter hulpen gods ende by ons
Jacob Jacobs Soen ende Mauritius Yemands Zoen van Middelborch ter eeren Gods
ende tot stichticheit ende lerynghe der kersten gheloovighen menschen’. De tekst
gaat terug op de zgn. Historie-Bijbel van 1360, die door een onbekende auteur uit
Vlaanderen werd vervaardigd.
Ook het handschriftenfonds, dat meer dan 450 nummers telt, heeft een zeer
verscheiden inhoud. De ouderdom van deze handschriften dateert van de XIIIe tot
de XIXe eeuw.
Een van de fraaiste exemplaren is het ‘Manuale Pietatis’ van abt Marcus Cruyt,
die de abdij van 1518 tot 1536 bestuurde. Het ‘Manuale Pietatis’ is een gebedenboekje
van 77 blz., geschreven op dun en fijn perkament. De bladzijden zijn met zwarte
lijnen afgetekend en de beginletters zijn gekleurd. In het boekje komen een twintigtal
miniaturen en randversieringen voor, stuk voor stuk echte pareltjes van
miniatuurkunst.
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Kunstschatten
Behalve boeken en handschriften behoren ook beeldhouwwerk, schilderijen, porselein,
tin en zilverwerk tot het kostbare erfgoed, waarvan de abdijen gewoonlijk de trouwe
bewakers zijn voor het cultuurbezit van land en volk.
Het is in het kleine bestek van dit artikel niet mogelijk om aan al die zaken min
of meer aandacht te besteden. Het moge dan ook volstaan te signaleren dat sinds
1965 een bovenzaal van de abdij werd ingericht voor de permanente tentoonstelling
van enige der merkwaardigste kunstschatten.
De bezoekers kunnen van nabij kennis maken met zilverwerk, gedateerd 1789,
vervaardigd door de Leuvense edelsmid Franciscus Balthasar Lints. Van een andere
Leuvense zilversmid, Gabriel Cantillion, overleden in 1715, wordt een fraaie kelk
bewaard.
Verder zijn ook een aantal peper- en zoutkannetjes bezienswaardig, meestal uit
de tweede helft van de XVIIIe eeuw.
Meer dan ooit heeft onze huidige beschaving, met haar enorme vooruitgang van
techniek, wetenschap en welvaart, behoefte aan mensen, die op authentieke wijze
getuigenis afleggen van hun geloof in geestelijke waarden, die aan het menselijk
leven een dieper en grootser perspectief verschaffen. Mochten de abdijen in die
opdracht slagen!
A.F. Marcus
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Sint-Pieters-en-Paulusabdij van Dendermonde

Abdijen gaat men niet in een stad zoeken. Zij liggen ver van alle lawaai ergens hoog
op een heuvel of verloren in een vriendelijk dal. Er zullen daar wel goede redenen
voor zijn. Maar er zijn ook uitzonderingen. Heel oude abdijen liggen soms in het
hart van 'n stad; ze wáren inderdaad het hart, de vaste kern waarrond zich in de loop
der tijden de stad ontwikkeld heeft. In latere tijden is het echter meestal een
noodsituatie die een abdij binnen de stad drijft. Zo zien we tijdens de
godsdienstberoerten van de 16e eeuw tal van abdijen het onveilige platteland
ontvluchten en beschutting zoeken in de versterkte steden. Dit voorlopig onderkomen
werd dan dikwijls een definitieve vestiging. Zo was dit het geval voor ‘Ter Duinen’,
Sinte-Godelieve, Sint-Trudo, Hemelsdale en Spermalie te Brugge. In Gent wordt het
een bonte verzameling: Baudelo, Waarschoot, Nieuwenbos, Oost-Eeklo, Ter Hagen,
Dorezele... Zo is ook de overplaatsing van de abdij van Affligem naar Dendermonde
- in de dertiger jaren van de vorige eeuw - aanvankelijk als een noodoplossing gezien
- een definitieve vestiging geworden.
Evenals alle abdijen in de Zuidelijke Nederlanden werd ook de eeuwenoude en
zeer vermaarde Brabantse abdij Affligem (‘Primaria Brabantiae’...) in 1796 door de
Fransen opgeheven. De monniken werden verjaagd, de gebouwen en eigendommen
aangeslagen en verkocht. Daarbij kwam dan nog het formele verbod zich elders te
hergroeperen en novicen te aanvaarden. Het Hollands bewind bracht hierin geen
verandering. Eerst met de Belgische onafhankelijkheid werd het sein op groen gezet.
Voor de meeste abdijen bleek het toen reeds te laat om nog een nieuw begin te maken.
Van de vele benedictijnenabdijen is alleen Affligem hierin geslaagd.
Van de 33 monniken die Affligem bij de uitdrijving telde waren er in 1834 nog maar
7 in leven; de oudste was 85, de jongste 60... Deze laatste, Dom Veremundus D'Haens,
afkomstig uit Dendermonde, zou de stuwende kracht zijn die over alle moeilijkheden
heen het voortbestaan van zijn abdij zou verzekeren. Het werd toch 1837 voor de
grootste hindernissen uit de weg waren geruimd en de nodige toelatingen verkregen.
Dit betekende echter nog helemaal niet dat men nu rustig naar Affligem kon
terugkeren: de abdijgebouwen - met uitzondering van het ‘bisschoppenhuis’ - waren
niet veel meer dan één grote ruïne; tijdens de veertig jaren die verlopen waren sinds
de suppressie was het terrein verkaveld en in bezit gekomen van drie verschillende
eigenaars. Voor lange onderhandelingen ontbrak de tijd en voor de enorme
herstellingswerken waren er geen financies... Er moest dus naar een andere oplossing
worden uitgezien die onverwijld het voortleven van de communiteit veilig zou stellen.
Het schamele groepje van 8 was nu tot 5 geslonken, of eigenlijk tot 4, want één van
de overlevenden hield zich afzijdig. Zonder enthousiasme besliste men toen het
leegstaande klooster van de Capucijnen in Dendermonde aan te kopen. Men zou in
Rome de overbrenging van de abdij en haar canoniek herstel te Dendermonde
aanvragen en zo spoedig mogelijk novicen aanvaarden. De omstandigheden zouden
dan t.z.t. wel uitwijzen wat er verder moest gebeuren. De aankoop van het
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Capucijnenklooster werd een feit op 1 mei 1837. Nog vóór het einde van het jaar
werden de eerste twee postulanten aanvaard. Op 26 october 1841 werd krachtens het
gezag van de H. Stoel en met toestemming van de bisschop van Gent het decreet
uitgevaardigd tot het canoniek herstel van de abdij van Affligem te Dendermonde.
Bij hetzelfde decreet werd ook toegestaan dat men ten gepaste tijde kon overgaan
tot de verkiezing van een abt. De ‘operation survival’ die Dom Veremundus jarenlang
zo taai en verbeten, zo bezield en bezielend geleid had, was geslaagd. In 1846 telde
jonge communiteit van Affligem reeds twaalf leden, de toekomst lag open...
Het mag wel even belicht worden dat van de vele honderden Benedictijnenabdijen
in de Nederlanden en Frankrijk, waarvan er meerdere ‘met roem beladen’ teruggingen
tot de periode van de kerstening - zo onze St.-Pietersabdij van Gent en de abdij van
St.-Truiden - alleen Affligem de storm van de revolutie en haar naweeën overleefd
heeft. Het eens zo helle licht van het monastieke leven in onze gewesten was nu wel
een heel klein en wankel pitje geworden in een bevende hand... Die oude monnik in
dat verlaten, bouwvallig en ‘reumatiek’ capucijnenkloostertje moet toch wel een
biezonder iemand geweest zijn. Na al die wederwaardigheden die hij had meegemaakt,
zou hij zeker recht gehad hebben op een rustige levensavond. Hij moet er zich wel
sterk van bewust geweest zijn dat hem iets heel kostbaars was toevertrouwd dat hij
tot elke prijs diende te redden. In de meest ontmoedigende en uitzichtloze
omstandigheden is hij trouw gebleven, hij heeft het licht zorgzaam bewaard en gehoed
en het aan jonge vaste handen doorgegeven. Toen kon hij tot rust komen. Op 25
augustus 1846 is Dom Veremundus
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Voorzijde.

op vijf en zeventigjarige leeftijd de grote rust ingegaan.
Wij zijn te lang bij de beginperiode blijven stilstaan, misschien wel omdat zij de
geschiedenis van de eigen abdij overstijgt. De resterende helft van de geboden
plaatsruimte moet nu nog meer dan 125 jaar geschiedenis geven, sumiere notities
over architectuur en kunstschatten, de data en andere zakelijke gegevens in verband
met het abdijenjaar. Dit kan moeilijk méér worden dan een korte opsomming.
Toen in 1869 Affligem eindelijk weer kon worden aangekocht keerden de monniken
niet ‘en bloc’ naar de historische bakermat terug; onder invloed van allerlei
omstandigheden bleef het gros van de communiteit in Dendermonde. Er ontstond
zelfs een conflictsituatie: welk van beide kloosters was nu de rechtmatige voortzetting
van het oude Affligem? Uiteindelijk kwam het tot een vergelijk: Affligem werd weer
Affligem. Dendermonde werd een nieuwe abdij. Het wonderbeeld van O.-L.-Vrouw
keerde terug naar Affligem, de kunstschatten en het archief werden eerlijk verdeeld;
de verstandhouding tussen beide abdijen werd uitstekend. Samen hebben zij in 1873
de abdij van Steenbrugge gesticht. Later zonden de drie Vlaamse abdijen
monniken-missionarissen naar Transvaal waar de abdij-nullius van Pietersburg werd
opgericht.
De meest markante figuur uit de geschiedenis van de abdij sinds haar vestiging in
Dendermonde is wellicht D. Paulus Luyckx, een vroom en charismatisch man die
reeds tijdens zijn leven als een heilige geëerd werd. Hij stierf in 1896. Zijn graf werd
een echt bedevaartsoord. Bij de opgraving bleek zijn lichaam ongeschonden te zijn.
Het werd bijgezet in de abdijkerk: Jef Boudens kapte een kunstvolle grafsteen.
Abt Maurus Lebeau liet in 1901 de oude kerk van de Capucijnen slopen, het jaar
daarop werd volgens de plannen van architect August Van Assche de huidige
neo-gotische abdijkerk gebouwd die duidelijk geïnspireerd werd door deze van
Maredsous.
Tijdens de grote brand van Dendermonde in 1914 ging gans het oude
capucijnenklooster in vlammen op. Abt Adelardus Vander Meeren gaf de bekende
Gentse Architect Valentin Vaerwijck de opdracht een geheel nieuwe abdij te
ontwerpen. Vaerwijck gaf er zijn beste krachten aan, het abdijcomplex van
Dendermonde is veruit zijn beste prestatie geworden. Goede smaak was ver te zoeken
in die jaren, gelukkig hield Vaerwijck zich zeer nauwgezet aan de heerlijke
voorbeelden die hij in Gent dagelijks voor ogen had: de laatgotische en 17e-eeuwse
St.-Pietersabdij, de abdij ‘'t Rijke Gasthuis’ (thans Dominikanenklooster in de
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Hoogstraat). Het werd een klassieke abdijbouw: vier vleugels rond een open
binnenhof. In 1924 waren de eerste twee vleugels voltooid en de fundamenten gelegd
voor de twee andere. Deze werden in de jaren 1945 tot 1947 gebouwd onder abt
Maurus Peleman, zij hebben nog een voorlopige vlakke afdekking.
Alhoewel midden in de stad gelegen, is de abdij opvallend rustig, men zou zich
zelfs ‘op den buiten’ wanen. Dit komt omdat alleen de ingang van de abdij (een
onooglijk poortje) en de voorgevel van de abdijkerk langs de straat gelegen zijn
(Vlasmarkt). Als woonruimte is zij biezonder geslaagd: huiselijk en vriendelijk en
meteen toch stijlvol en voornaam. De abdij is beslist geen eiland maar toeristen weten
ons moeilijk te vinden: hoe zouden zij ook kunnen vermoeden dat er achter dit
onbeduidend geveltje iets te beleven valt?
Het was ook abt Maurus die in 1953 en 1965 de abdijschool bouwde. Deze geeft
natuurlijk heel wat bezigheid aan de communiteit; geholpen door enkele lekenleraars
biedt zij een volledige humanioraopleiding. Naast de Latijns-Griekse afdeling kwam
ook een voorbereidend jaar, later werd ook een Latijns-Wetenschappelijke afdeling
toegevoegd. Door het feit dat de leerlingen intern zijn en hun aantal beperkt (190),
is het mogelijk hen zeer goed en zelfs persoonlijk te volgen. Enkele monniken zijn
betrokken bij het godsdienstonderwijs en het jeugdwerk op andere scholen in de stad
of omgeving. Er is ook een drukkerij, een schrijnwerkerij, de vervaardiging van de
‘Benedictina’ vruchtenwijn: Twee confraters zijn werkzaam op de boerderij die even
buiten de stad ligt. Zo heeft iedereen de handen vol... Dendermonde staat bekend als
een noest-werkende communiteit. Maar het werk bij uitstek van de monnik is en
blijft het koorgebed. Bidden en
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Refectorium.

werken zijn vanouds de twee wezenselementen geweest van het Westers
Monnikendom, het geheim ook van zijn vruchtbaarheid en zijn vrede.
Archief
1.
Oud Fonds
a)
Fonds Affligem: het overgrote deel van het abdijarchief tijdens
het Ancien Régime.
b)
Fonds Stad en Land van Dendermonde.
2.

Nieuw Fonds: Abdij Dendermonde.

Bibliotheek
Handschriften: vier van de twaalfde eeuw (waaronder de ‘Scivias’ van St.
Hildegardis).
Meerdere van de 13e tot de 16e eeuw.
Incunabels: vier.
Oud Fonds: plm. 5.000 oude drukken tot 1799. Modern Fonds: plm. 50.000 banden
(vooral geesteswetenschappen).
Kunstschatten
Edelsmeedwerk:
Borstkruis van Filips-Thomas d'Alsace, Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen,
Abt van Affligem (1714-1759). Goud met grote gebrande topazen.
Staf van Sint-Bernardus. Krul van een romaanse staf (XIIe eeuw, messing) gevat
in een barokke kromstaf (1647, zilver). Volgens de overlevering heeft de staf behoord
aan St.-Bernard die de abdij van Affligem bezocht. Twee kelken uit de XVIIe eeuw,
zilver, een ervan met wapenschild van de familie Van der Noot.
Kelk eerste helft van de XVIIIe eeuw, verguld zilver met wapenschild van Graaf
Libert François de Ribeaucourt en Theresia van Vilsteren.
Kelk van de XVIIIe eeuw, zilver.
Ciborie eerste helft van de XVIIIe eeuw, verguld zilver.
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Stralenmonstrans 1666-1667 door Filips Moermans de Oude, 80 cm, wapenschild
van Affligem.
Osculatorium, reliekhouders, kandelaars XVIIIe eeuw.
Schilderijen:
Drie kleine panelen van Vlaamse Primitieven. Een Italiaanse Primitief (Antonius
Francisci 1402).
Een Franse Primitief.
Een Blendef, een genre Gillis Mostaert, een Zurbaran (?), een Piombo, een School
van Palma Vecchio.
Meerdere portretten uit de XVIIe en XVIIIe eeuw.
Een Baron Courtens.
Twee Albert Servaes.
Beelden:
Twee 17e-eeuwse (St.-Alexius, St.-Anna ten Drieën).
Twee Laat-Gotische (Piëta, Madonna) Meerdere XVIIe en XVIIIe-eeuwse.
Borduurwerk:
XVIIIe-eeuwse abtsmijters.
Openstellingsdagen en uren tijdens het Abdijenjaar:
21 en 28 juni in de namiddag, voor de scholen (op aanvraag).
De zondagen 1 juli, 15 juli, 5 augustus, 19 augustus, 2 september, 16 september,
telkens van 14.30 u. tot 17.30 u. (Vespers 18 u. Gregoriaans).
Men voorziet een tentoonstelling van de kunstschatten en wellicht ook de opvoering
van een kort mysteriespel in de pandhof.
Dom Filips De Cloedt
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Sint-Godelieveabdij van Gistel

Op de groene rand van de stad Gistel, juist ver genoeg verwijderd van de drukke
baan Torhout-Oostende en Brugge-Nieuwpoort, ligt het witte beluik van de
Sint-Godelieveabdij. Wie pelgrimeert naar Sint-Godelieve kent en bemint deze
verrassende oase van vroomheid, dit zalig visioen van vrede.
Reeds in de 16e eeuw droeg de abdij de benaming ‘Ten Putte’, en zij wordt in de
volksmond nog altijd ‘'t Putje’ genoemd. Het klooster werd namelijk opgericht
dichtbij de put, waarin het gewurgde lichaam van Sint-Godelieve werd
ondergedompeld.
In de oudst bekende literaire bron wordt de abdij reeds verbonden met de naam
van Sint-Godelieve. Vóór 1203 schrijft Stefaan, bisschop van Doornik, aan Lambrecht
van Brugge: ‘Er staat in mijn bisdom een klooster van zusters, dat weinig bekend is,
maar uitmunt door goede regeltucht. De zusters leven er in strenge afzondering en
armoede. Zij vereren een heilige die Godelieve noemt’. Godelieve van Gistel werd
heilig verklaard in 1084. De stichting van de abdij moet ongetwijfeld rond die
eeuwwisseling gebeurd zijn (1095-1105), toen in Vlaanderen nog drie
vrouwenkloosters werden opgericht: Nonnenbosch bij leper (1093), Merkem bij
Diksmuide (vóór 1110) en Bourbourg in Frans-Vlaanderen (1103).

Dorenzele
Rond 1226 ontkomt ook de Benediktinessenabdij van Gistel niet aan de wondere
aantrekkingskracht van Cîteaux. De 13e eeuw is de gouden eeuw van de
Cisterciënserinnen. Een groep jonge zusters verlaat de St.-Godelieveabdij en vestigt
zich te Dorenzele, bij Eeklo, op een erf dat eigendom was van de Gistelse abdij. De
onlangs gepubliceerde charters van deze abdij laten voldoende aanvoelen dat de
oprichting van Dorenzele uit een conflictsituatie gegroeid is. Er zijn herhaalde
onenigheden tussen Gistel en Dorenzele. Men kan dus niet beweren dat de zusters
van Gistel zich een nieuwe stichting hebben veroorloofd. In 1234 wordt Dorenzele
officieel een Cisterciënserinnenabdij.

Unie van Bursfeld
Dank zij de abdis Maria van Gent († 1481) kan de St.-Godelieveabdij zich in de
crisisjaren van de 15e eeuw handhaven. Gistel sluit aan bij de Unie van Bursfeld, en
aanvaardt de iurisdictie van de abdij Sint-Laurens van Oostbroek. Daardoor wordt
zij de eerste abdij van de Zuidelijke Nederlanden die dit initiatief durft nemen. Er
zouden meer dan twintig jaar verlopen vóór een mannenabdij (Gembloux) het
voorbeeld van de monialen zou volgen.
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Onder het abbatiaat van Katarina vander Maere († 1510) telt de abdij 43 monialen.
Het klooster is overbevolkt, en de visitatoren dringen aan dat geen novicen meer
zouden aanvaard worden. Abdis Margriet vander Beke († 1541) vergroot de
abdijgebouwen. Onder haar bestuur zijn 21 meisjes ingeschreven als ‘commensalen’,
internen aan het abdijschooltje. Zij krijgen er o.a. les van de Hollandse Benediktijnen,
die als biechtvaders te Gistel verblijven.
In de 16e eeuw duurt de bloeitijd voort. Abdis Godelieve Payers († 1553) kan in
1543 nog 4 professies afnemen en 1 zuster, Betkin van Emere, inkleden. De abdij
aanvaardt ook broeders, die professie afleggen in de handen van de abdis. Zo reveleren
de rekeningboeken van 1557 de namen van Gillis vanden Bussche en Joris Heyndrix.
Bij deze laatste naam noteert men: ‘profeste om donaetbroeder te syn’. Zijn habijt
werd gemaakt te Brugge door Jan Albrecht.
Er is een relatieve materiële welstand merkbaar. Men geeft geld uit om de reiskosten
te betalen van biechtvaders en monialen. Er wordt een orgelist ontboden ‘om Suster
Grietken te leeren’. Tijdens het abbatiaat van Margriet vander Beke wordt het
reliekschrijn van St.-Godelieve verworven. Enkele jaren later schildert een Brugs
Meester de beroemde Godelievetafel voor de Gistelse abdij. In 1566 telt men op de
hofstede van de abdij 38 schapen, 10 lammeren, 6 kalveren en een niet nader genoemd
aantal varkentjes.

In ballingschap
Op 12 oktober 1578 staan de Geuzen vóór de abdijpoorten. Het klooster wordt
geplunderd. De zusters verblijven een tijdje te Gistel zelf, in het huis van Adriaan
Zorghe, wiens dochter Maaike in het klooster school liep. Vanaf 1 januari 1579 zijn
ze te Brugge, maar omdat de Calvinistische druk te groot wordt vluchten zij verder
naar Veurne. In 1585 keren ze te Brugge terug, en nu definitief. Vanaf 1602 vestigen
zij zich in het klooster Magerzo, op de Ganzeplaats. De abt van Sint-Andries, Henricus
vanden Zype, trekt zich het lot van de zusters in ballingschap erg aan. Omdat hij een
mogelijke terugkeer naar Gistel uitsluit, keert zich een deel van de communauteit
tegen hem. Maar de abt wint het pleit, zowel bij de bisschop als bij het stadsmagistraat.
De nieuwe St.-Godelieveabdij zal er in de Boeveriestraat komen.

Terug naar Gistel
Iets meer dan 3 eeuwen zijn de monialen uit
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Gistel weggebleven. Op 2 juli 1891 komen 11 Brugse zusters terug ‘ad locum
martyrii’, naar de plaats waar de grond geheiligd werd door de marteldood van
St.-Godelieve. In 1934 krijgt ‘Ten Putte’ opnieuw de titel van abdij. De eerste abdis
wordt Placida De Keuster († 1952). Haar opvolgster, de huidige abdis, noemt
Godelieve Jonckheere.
Het neo-gotische abdijcomplex werd in 1952 door architect Arthur De Geyter in
een zeer aantrekkelijk klooster herschapen. De abdij telt 17 monialen, en maakt deel
uit van de Vlaamse Provincie van de Benediktijnercongregatie van Subiaco.

Kunstschatten
Het mooiste kunstwerk van de abdij is de Godelievetafel, die men in de devotiekapel
kan bewonderen. Dit kunstwerk heeft de vorm van een kastje met twee deurtjes. De
geopende luikjes vertonen taferelen uit het leven van de heilige Godelieve. In het
fronton vindt men de datum 1568.
In het koor van de zusters hangen nog twee 18e-eeuwse mirakelschilderijen. In
het refectorium kan men een 16e eeuwse schilderij op doek zien, dat de wurging van
Godelieve voorstelt. In dezelfde plaats staat in een nis boven de ingangsdeur, een
mooi 16e eeuws eikenhouten beeld van Godelieve. In de grote spreekkamer bevindt
zich een schilderij, uit de eerste helft van de 17e eeuw, dat de legendarische stichting
van de abdij, door Edtih, voorstelt.

Bezoekdagen
Kerk, devotiekapel en spreekkamers kan men steeds bezichtigen. Er is een spijszaal,
waar ook groepen terecht kunnen. Het naamfeest van Godelieve (6 juli) maakt van
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deze maand een Godelievemaand. Dan zijn er dagelijks bedevaarten naar dit rustig
heiligdom, waar het goed is te verblijven.
D. Anselm Hoste

Het Kraaikapelleke op de Mote.
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De Abdij van Male

Het voormalige Grafelijk Slot, nu de Abdij van Male, in de zuidoosthoek van
Sint-Kruis, behoort sedert 1 januari 1972 tot het grondgebied van Groot-Brugge. Het
is gelegen op een vijftal km van de stad langs de oude heerbaan Brugge-Gent, de
Maalse Steenweg. Wanneer de eerste burcht gebouwd werd en hoe deze eruitzag is
onbekend. Opgravingen in 1955 en 1959 ondernomen, hebben funderingen
vrijgemaakt o.a. van een vermoedelijk romaans gebouw op de binnenhof van het
slot. De grondvesten van het huidige kasteel dateren waarschijnlijk van de jaren
1150.
De oudste bekende oorkonde waarin sprake is van Male werd uitgevaardigd in
1166. Zij vermeldt: ‘Malee, in nova ecclesia comitis’ - te Male, in de nieuwe kerk
van de graaf. Graaf Filips van den Elzas († 1168), zo niet de eerste dan toch de grote
bouwheer van Male, liet op een vierkant grondplan van 65 bij 65 m. een bijzonder
indrukwekkende burcht oprichten: een zware steenmassa, steil oprijzend uit de brede
wallen, die met haar acht vierkante hoek- en middentorens de omliggende vlakte
beheerste.
Heel de bewogen geschiedenis van het graafschap heeft ‘het huus van den Grave’
meebeleefd: stormen van oorlog, plundering en brandstichting trokken er over heen
en lieten hun sporen na.
In 1302 werd het kasteel op bevel van Willem van Gulik door de Bruggelingen
veroverd en in brand gestoken.
Op 25 november 1329 werd Graaf Lodewijk van Male er geboren en gedoopt; in
1350 zijn dochter Margareta die door haar huwelijk met Filips de Stoute tevens
hertogin van Bourgondië zou worden.
In 1382 kwamen de Gentenaars onder leiding van Filips van Artevelde naar het
Brugse en versloegen de graaf op het Beverhoutsveld. Zegedronken plunderden en
brandschatten zij ‘het scone hof tot Malen’. Toch werd het slot na elke vijandelijke
aanval met grote zorg hersteld. In 1397 was het op last van Gravin Margareta en met
de hulp van de stad Brugge en van het Vrije weer met grote luister herbouwd. De
thans nog bestaande meestentoren dateert waarschijnlijk van die tijd. In 1472 teistert
een geweldige brand de gebouwen en ook dan laat Karel de Stoute, hertog van
Bourgondië en Graaf van Vlaanderen, de burcht met Bourgondische pracht uit haar
as herrijzen.
Tijdens de beroerten na de dood van Maria van Bourgondië werd Male op het
einde van de 15e eeuw voor de zoveelste maal geplunderd en verwoest. Aan grote
herstellingen werd toen niet meer gedacht: de bouwvallige torens werden tot op
enkele meters boven het water afgebroken en de stenen als bouwmateriaal verkocht.
In 1558 verkoopt Filips II de bouwval aan ridder Juan Lopez Gallo, de beheerder
van zijn goederen in de Nederlanden.
De heerlijkheid Male wordt tot baronie verheven. In zijn ‘Flandria illustrata’ toont
Sanderus ons het slot zoals Lopez het had hersteld of dacht te herstellen: alleen de
zuidvleugel met de grote middentoren en de beide hoektorens is intact. Van de
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westvleugel bestaat nog slechts een gedeelte, de middentoren en de noordwestelijke
hoektoren zijn afgebroken op de voet na. De oostvleugel zal wel hetzelfde beeld
vertoond hebben terwijl de noordvleugel waarschijnlijk reeds volledig verdwenen
was. Drie geslachten Lopez volgen elkaar op. Daarna komt het kasteel
achtereenvolgens in handen van diverse eigenaars die er elk naar hun eigen smaak
aan sloopten of verfraaiden. Tijdens de eerste wereldoorlog legerden er de Duitse
soldaten. In 1920 werd het aangekocht door Jonkheer Charles baron Gillès de Pélichy
die verscheidene herstellingen liet uitvoeren, doch in de tweede wereldoorlog diende
het weer als onderkomen voor de bezettingstroepen die er de naam ‘das Rattenschlosz’
aan gaven. Na de oorlog was het kasteel volkomen uitgewoond en leeggeplunderd:
weer en wind, uilen, ratten en kraaien hadden er vrij spel.
In 1952 werd het Slot van Male door zijn eigenaar Jonkheer Guido baron Gillès
de Pélichy verhuurd en later verkocht aan de zusters van de Sint-Trudo-Abdij te
Brugge. Deze abdij, even oud en eerbiedwaardig als het Grafelijk Slot, dankt
waarschijnlijk haar ontstaan aan een religieuze beweging van de 11e eeuw. Allerwegen
vormden toen mannen en vrouwen die zich ‘pauperes Christi’ noemden, kleine
gemeenschappen, meestal rond een figuur die door zijn wijze van leven
aantrekkingskracht en bezieling uitstraalde. Zo iemand was de kluizenaar Everelmus
die van 1048 tot aan zijn dood in 1060 een kluis bewoonde op het Eeckhouteilandje
dat gevormd werd door twee armen van het riviertje de Reye op de grens van het
toenmalige Brugge.
Later werden deze gemeenschappen door de bisschoppen verplicht de regel van
Benedictus of van Augustinus aan te nemen en aparte kloosters te vormen voor
mannen en vrouwen. De ‘pauperes Christi’ van den Eeckhout werden omstreeks
1146 reguliere kanunniken van de Congregatie van Arrouaise; de vrouwen gingen
wonen te Odeghem (een parochie die verdwenen is in de Geuzentijd en die gelegen
was op het grondgebied van het huidige Steenbrugge) bij het daar reeds bestaande
kerkje van Sint-Trudo. Beide kloosters stonden onder het gezag van de abt van den
Eeckhout.
In 1248 wordt het vrouwenklooster tot zelfstandige abdij verheven. Het klooster
der kanunniken speelt een grote rol in het Brugse kerkelijke en politieke leven en
gaat tenslotte roemloos ten onder in de Franse Revolutie. De vrouwenabdij
daarentegen heeft zich de eeuwen door gehandhaafd alle politieke en religieuze
omwentelingen ten spijt. Plundering en brandstichting, opheffing en verbanning zijn
haar deel geweest; ze heeft tijden gekend van hoogbloei en van verval maar haar
innerlijke spankracht bleek groot genoeg om dit alles te boven te komen. Waar de
kanunniken van de Eeckhout na hun aanvankelijke aansluiting bij de Congregatie
van Arrouaise, zich weer alleen opstelden, vereenzaamden en ten onder gingen,
volgden de kanunnikessen van Sint-Trudo met grote aandacht de stromingen van de
tijd waarin zij leefden en sloten zich aan bij die groeperingen die op dat ogenblik het
kanonikale leven het best vertegenwoordigden.
In 1248 trad de abdij toe tot de Orde van Sint-Victor waartoe ook reeds de
vrouwenabdijen van Roesbrugge en Waesmunster behoorden.
In het midden van de 15e eeuw komt ‘Sint-Trudo’ in de stroming van de ‘devotio
moderna’ van de Windesheimers zoals ook Groenendael, Rooclooster en Corsendonck.
Vanaf die tijd tot aan de Geuzenberoerten wordt de abdis in het bestuur van de abdij
bijgestaan door rectores afkomstig uit de priorij van Groenendael.
In 1580 vlucht de ganse abdijbevolking binnen de stad en wordt het klooster te
Odeghem
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door de Geuzen platgebrand. Totaal berooid zoeken de zusters zich aan te passen
aan het leven binnen de veiliger stadsmuren. De vroeger sterk agrarisch-gerichte
abdij vormde a.h.w. een klein dorp dat alleen in bijzondere gevallen beroep moest
doen op de buitenwereld. Als gevolg daarvan was de bevolking van de abdij zeer
gevarieerd. Behalve over de abdis en de koorzusters lezen we nog over de rector en
zijn socius, de ‘meepater’ wiens taak het was de boekhouding bij te houden, maar
die ook de kerk moest aanvegen. We lezen over lekezusters en lekebroeders en over
kleine meisjes die aan de zorgen van de zusters worden toevertrouwd, over
vrouwelijke en mannelijke ‘donaten’, over ‘tafelierigen’ die soms werk verrichten
als kleermaker, timmerman of schoenmaker, over meiden en knechten, schaapherders,
boodschappers en bewakers. Eenmaal tot rust gekomen binnen de stad ontwikkelt
‘Sint-Trudo’ zich langzaam tot een stadsklooster. De reguliere kanunniken van Sint
Maertensdal uit Leuven zijn de opvolgers geworden van de rectores uit Groenendael
en helpen de zusters ‘zo in het spiritueel als in het temporeel’ en in de daaropvolgende
eeuwen groeit het klooster uit tot een der schoonste abdijen van de stad.
Tijdens de Franse Omwenteling wordt de abdij opgeheven, de zusters verjaagd
en de gebouwen bijna volledig afgebroken. Voor vele kloosters is dit de genadeslag,
doch niet voor Sint-Trudo. In 1816, na twintig jaar ballingschap, slagen de zusters
erin het gemeenschappelijk leven te hervatten en een deel van hun vroegere
eigendommen terug te kopen. Met veel moeite wordt daar in de loop der jaren een
schamel kloostertje gebouwd maar tot een echte opbloei kwam het niet. Het getij
was hen niet gunstig en door de ondergang van de congregatie van Windesheim
moesten zij het stellen zonder de hulp van de reguliere kanunniken. Vereenzaamd
en aan zichzelf overgelaten trachtten de zusters moeizaam de gouden draad vast te
houden die verweven ligt door heel de geschiedenis van de geliefde abdij: ‘ut simus
quod sumus’, - dat we mogen zijn dat we zijn. Rond 1950 leek het alsof het laatste
hoofdstuk van de geschiedenis van ‘d'oudt vermaerde abdye van Sintruden’ spoedig
zou worden afgesloten. De toenmalige rector van de abdij, de befaamde Michiel
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English, kon zich echter bij deze gedachte niet neerleggen. Hij droomde ervan,
‘Sint-Trudo’ opnieuw tot leven te brengen door de abdij te doen aansluiten bij een
verwante orde. In dit streven vond hij een bondgenoot in Dom Filips De Cloedt van
de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge, en samen slaagden zij erin, de abdij te doen
opnemen in de orde van de reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf.
In 1952 werd de abdijgemeenschap versterkt met een zestal zusters uit de
H.-Grafpriorijen van Lochem (Ned.) en Turnhout en gezamenlijk werd nu gewerkt
aan een nieuwe toekomst. Binnen de stad leken die plannen niet veel kans van slagen
te hebben: een abdij stelt men zich liefst voor, ver van het stadsrumoer opdat zij een
oase kan zijn van stilte, rust en bezinning.
Naar zulk een plaats werd uitgezien en zij werd gevonden in... het leegstaande en
uitgewoonde Male...
De eigenaar van het Slot was spoedig voor het plan gewonnen en verleende alle
mogelijke hulp en faciliteiten om het te verwezenlijken. Er zou echter nog veel water
door de Maleleie stromen vooraleer de sombere ruïne in een vriendelijke abdij werd
herschapen. De financiële basis was zeker niet zo stevig als de nog aanwezige
metersdiepe fundamenten van het slot: de abdij bezat noch een kapitaal, noch een
vast inkomen. Maar de plannen werden vanaf het begin gedragen door een golf van
sympathie. De provincie West-Vlaanderen en de gemeente Sint-Kruis schonken
subsidies voor de restauratie en ook het Vlaamse volk uitte zijn waardering en
aanmoediging door daadwerkelijke steun. De zusters aanvaardden met
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enthousiasme hun nieuwe taak, de twee erfschatten ‘Sint-Trudo’ én Male weer op
te bouwen en te behoeden in dienst van God en van het volk.
Sint-Trudo-Male, o de grootse droom:
een burcht van vroomheid wordt het oude slot,
een schrijn van vroomheid,
met de heil'ge schroom
omgeven van gebed: een huis van God.
M. Jozefa
Architect Arthur Degeyter, voortreffelijk geholpen door de aannemer Maurice
D'Hondt met zijn bekwame en toegewijde ambachtslieden, slaagde erin door kundige
restauratie en aangepaste nieuwbouw in de lange bouwcampagne van bijna 20 jaar,
Male te maken tot een harmonisch geheel. Oud en nieuw zijn zo met elkaar verweven
dat men tegelijkertijd in de ban komt van het stoere middeleeuwse slot én de sfeer
ondergaat van de vriendelijke abdij, afgestemd op de mens van deze tijd.
Een der hoogtepunten in de herbouw van de burcht is wel geweest de restauratie
van de meestentoren. Einde 1964 werden de plannen, opgemaakt door architect
Degeyter, goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor monumenten en
landschappen en door de Minister van Opvoeding en Cultuur. De toren werd zo
getrouw mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand hersteld en de torenruimten die
door binnenmuren waren verdeeld, werden weer omgevormd tot ruime zalen die met
hun eiken vloeren en hoge, smalle vensters, de zware met ijzer beslagen deuren en
het balkwerk der zolderingen tot sfeervolle vergaderruimten werden gemaakt.
Male leeft weer. Niet alleen doordat het handjevol zusters dat in 1954 de burcht
vreedzaam innam is uitgegroeid tot een gemeenschap van meer dan dertig leden maar
ook doordat vele mensen er dag in dag uit te gast zijn. Male is niet langer een burcht
die het volk afweert en buitensluit: het oude erfgoed heeft zijn bestemming gevonden,
wellicht de schoonst denkbare van heel zijn eeuwenlange bestaan.
De abdijkerk en de ridderzaal (voor zover niet in gebruik) kunnen doorlopend
bezichtigd worden.
Gedurende het abdijenjaar kunnen ook andere gedeelten van het Slot op aanvraag
bezichtigd worden:
op zondag tussen 10 en 12 uur;
op zaterdag en zondag is er een rondleiding op aanvraag om 15 uur. en om 16.45
uur.
Voor zover dit te combineren is met de activiteiten in de abdij zullen ook de
aanvragen voor een bezoek aan de abdij op andere dan bovengenoemde dagen worden
ingewilligd.

Literatuur:
Luc Devliegher: ‘Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen’, I, 1965, lbz. 100.
Magda Cafmeyer: ‘Male, geschiedkundige sprokkelingen’, 1950.
Dom N. Huyghebaert o.s.b.: ‘Augustiniana’, 1969, dl. 19, blz. 257-290.
Dom F. De Cloedt o.s.b.: ‘Vlaanderen’, 1966, 88, blz. 255-259.
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Het Klooster Mariënlof te Kolen-Kerniel

Het klooster Mariënlof, gelegen in de gemeente Kerniel (Limb.), op 2 km van
Borgloon, langs de weg Borgloon-Kortessem, vormt één van de toeristische
aantrekkingspunten van het oude Land van Loon.
Gesticht voor de Paters Kruisheren in 1438, op aanvraag van Maria van Kolen,
weduwe van Jan van Mettecoven, heer van Gors-op-Leeuw, groeide dat klooster,
dat bescheiden begon, in de loop der eeuwen uit tot een harmonisch en kunstvol
geheel.
Dank zij schenkingen, vooral dan van Maria van Kolen, bezat de
kloostergemeenschap algauw een uitgestrekt domein. Door een pauselijke bulle van
1486 werd de parochiekerk van Kerniel, die rijkelijk met goederen begiftigd was,
bij het klooster geïncorporeerd. Van dan af zou een Pater Kruisheer de functie van
pastoor van Kerniel waarnemen en dit tot tijdens de Franse Revolutie.
Zodra er een degelijke economische basis aanwezig was kon gedacht worden aan
een passende huisvesting voor de kloosterlingen en werden de bescheiden gebouwen
van de eerste jaren stilaan vervangen door een degelijke kloosterbouw. De huidige
kerk dateert gedeeltelijk van 1505-1511, gedeeltelijk van 1750 toen ze na een brand
werd hersteld. De kloostergebouwen zelf, zoals we ze nu nog zien, werden
opgetrokken tussen 1520 (westervleugel) en 1721 (zuidervleugel). De ronde
Kruisheren-emblemen in de muren van de noordervleugel (1560) herinneren aan de
oorspronkelijke bewoners van het huis. Het was Prior Jacques Dubois, die het klooster
bestuurde van 1763 tot 1778, die klooster en kerk op zo'n verfijnde manier liet
inrichten dat ze nu nog de bewondering der bezoekers opwekken.
Onder zijn prioraat werd het eiken koorgestoelte van de kerk voltooid, ook het
prachtig houtsnijwerk in de sacristie en de lambrizeringen in de spreekplaatsen werden
in die tijd vervaardigd.
Het geheel werd opgesmukt met schilderingen van de Luikse schilder Martin
Aubée die in Kolen werkte van 1764 tot 1777.
De Franse Revolutie zette echter een streep onder het leven der Kruisheren in
Kolen. In 1796 werd het klooster tot staatsbezit verklaard en in 1797 moesten de
Paters elders een onderkomen zoeken. De Kruisheren van Kolen aanvaardden wel
de aangeboden bons in ruil voor hun goederen, maar als zovele anderen weigerden
zij, op één na, de eed van haat tegen het koningschap af te leggen. Deze éne, Pater
van Langenacker, bleef daardoor in het bezit van Kolen. Toch kon hij dit bezit niet
onverdeeld behouden: nadat er in 1811 reeds 76 ha grondbezit waren verkocht, volgde
in 1822 de openbare verkoop van de kloostergebouwen. Deze verkoop zette definitief
een punt achter de geschiedenis der Kruisheren in Kolen.
De stichteres van de huidige kloostergemeenschap was Zuster Maximilienne
Guillaume, de laatst overgebleven Cisterciënzerin van de abdij Woutersbrakel in
Brabant. Deze abdij, waar zij in 1791 was ingetreden, werd in 1796 opgeheven;
waarschijnlijk keerde Z. Maximilienne toen, evenals zovele anderen, naar haar familie
terug. In 1815 vinden we haar terug in Soleilmont, waar de Cisterciënzerinnen de
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Franse Revolutie hadden overleefd en nu uitzagen naar een middel om hun abdij
terug te kopen van de toenmalige eigenaar, wat hen pas in 1837 zou gelukken.
Daar ontmoeten wij ook Dom Jérome Minsart, de laatst overgebleven monnik van
de abdij Boneffe in de provincie Namen en toen pastoor van de voornaamste parochie
van Namen, St. Loup. Minsart, die in zijn hart Cisterciënzermonnik was gebleven,
was de zusters van Soleilmont zeer genegen en zag uit naar een mogelijkheid tot
volledig herstel van de Cisterciënzerorde.
Daar in deze periode de kans tot het terugkopen van hun oude abdij zeer gering
was, aarzelde P. Minsart niet toen het Kruisherenklooster te Kerniel te koop werd
aangeboden. Langs moeders kant verwant met de laatste prior der Kruisheren, Pater
Anciaux, kon hij beschikken over de rechten van zijn familie en kocht hij het klooster
voor 6101 gulden. Meubilering en schilderijen werden later afzonderlijk aangekocht.
Doch de zusters van Soleilmont waren er niet van te overtuigen dat het elders beter
kon zijn dan in hun oude abdij, waar sinds 1237 onafgebroken zusters van Citeaux
hadden geleefd en gebeden. Alleen Z. Maximilienne toonde zich bereid de sprong
in het onbekende te wagen en arriveerde op 24 mei 1822 te Kolen. Er was veel moed
en ondernemingsgeest nodig om het klooster weer bewoonbaar te maken. Ze begon
dadelijk met een schooltje voor arme kinderen en nam enkele juffrouwen bij zich
als hulp. Al vlug had zij kandidaten voor het kloosterleven, maar ze moest wachten
tot in 1831 de nieuwe grondwet van het nu onafhankelijke België toestond het
kloosterleven weer in te voeren, om deze kandidaten ‘officieel’ aan te nemen. Op
27 september 1831 ontvingen de eerste zes zusters het ordekleed van Citeaux en
reeds in 1837 kon Kolen twee zusters afstaan aan Soleilmont, waarvan de
gemeenschap nog slechts bestond uit vier zusters van gevorderde leeftijd.
De droom van P. Minsart en Z. Maximilienne was werkelijkheid geworden. Hun
inspanning en doorzettingsvermogen waren bekroond: Citeaux herleefde in Kolen
onder het devies ‘Laus Deo’ van Woutersbraken en de naam ‘Mariënlof’, eertijd
door de Kruisheren aan hun klooster gegeven.
P. Minsart bleef de rechterhand en raadgever van Z. Maximilienne, geregeld
bezocht hij
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Kolen, tot hij op 11 mei 1837 in zijn pastorie te Namen overleed. Volgens zijn wens
werd hij in Kolen begraven.
Na de dood van P. Minsart zocht Z. Maximilienne steun in het pas begonnen
klooster van Bornem, waar de laatste Cisterciënzers van de abdij
Sint-Bernard-aan-de-Schelde te Hemiksem, er in geslaagd waren hun vroegere abdij
voort te zetten. Nadat de prelaat van Bornem, Robertus van Ommeren, er zich van
overtuigd had dat de observantie van Citeaux inderdaad gevolgd werd in Kolen, nam
hij heel graag de jonge stichting onder zijn bescherming.
Z. Maximilienne wist haar klooster nu in veilige handen. De jonge communiteit
bloeide. Naast het schooltje voor arme kinderen had men ook een pensionaat geopend
dat bleef bestaan tot in 1855.
Op 2 september 1845 verliet de stichteres Kolen, waaraan zij 23 jaar lang haar
beste krachten gegeven had en ging zij op naar het Vaderhuis. De gemeenschap
groeide verder in de geest van Z. Maximilienne, in de geest van Citeaux. Steeds
bleven eenvoud en hartelijke gastvrijheid de voornaamste kenmerken van Kolen.
‘Toch zijn het niet de gebouwen die het leven van een kloostergemeenschap
bepalen, noch de herinneringen die daaraan verbonden zijn. Dat steeds meer mensen
de weg naar Kolen vinden houdt stellig verband met de sfeer van een omgeving,
maar vooral toch met het feit dat daar zusters wonen die vanuit hun voor God
vrijgemaakt leven, beter dan wie ook over de mogelijkheid beschikken om de
boodschap van het mysterie van Gods liefde door te geven aan de mensen. Het is
hun roeping en opdracht de nabijheid van God te laten groeien in hun eigen leven
en daardoor bij te dragen dat ook anderen die levensechte ontdekking van God in
zichzelf mogen ervaren...’
De abdij is in het bezit van zeer waardevolle kunstvoorwerpen.
Een inventaris hiervan vindt U in de brochure: Klooster Mariënlof, Kolen-Kerniel,
door A.F. Marcus.
Veruit de voornaamste kunstschat van de Priorij Mariënlof is het Sint-Odiliaschrijn.
Het is uit 1292 en afkomstig van de Kruisherenkerk van Hoei. Het kende een bewogen
geschiedenis en raakte erg geschonden. De waarde ervan is onberekenbaar, vermits
dit schrijn het oudste beschilderde doek op hout van de Nederlanden is. (Zie Albert
Dusar, Het Sint-Odiliaschrijn, Uitg. Heideland, 1965).
Openstellingsdagen en uren:
Het klooster kan bezocht worden:
op de weekdagen:
in de voormiddag van 10 u. tot 11.30 u.
in de namiddag van 2 u. tot 5 u.
op zon- en feestdagen: enkel in de namiddag, van 3 u. tot 6 u.
groepen worden ontvangen, tijdens bovenvermelde uren, op aanvraag.
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Kloosterkerk (1750).

Ingang met voorzijde.

De sakristie.
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De Praemonstratenzerabdij van 't Park te Heverlee

Geschiedenis
De norbertijnenabdij van het Park ligt ten Z.-O. van Leuven, in Park, een wijk van
Heverlee. In 1129 schonk Godfried-met-de-Baard, graaf van Leuven, zijn jachtdomein
aldaar aan de orde van Prémontré. De abdij bezit nog steeds de oorspronkelijke
stichtingsoorkonde. De eerste witheren te Park kwamen van de abdij van Sint-Maarten
te Laon.
Volgens het middeleeuws systeem, werd de abdij mild met goederen bedeeld,
zodat ze in het Brabantse heel wat kon presteren op godsdienstig en sociaal gebied.
Naast het verzorgen van hun geestelijke opdracht, bouwden de kloosterlingen
geleidelijk dit monument van schoonheid. Aanvankelijk werd een romaanse abdij
volgens het klassiek plan opgetrokken. De landbouw werd ijverig aangepakt, grote
moerassen werden drooggelegd, vijvers uitgegraven, kerken en pachthoven gebouwd.
De abdij heeft steeds talloze behoeftigen mild geholpen, die in toenmalige
toestanden tot de grootste ellende waren gedoemd.
Reeds in 1137 kon Park de abdij van Ninove stichten, waarvan nu nog de prachtige
barokkerk bestaat.
De eerste bouwwerken waren rond 1300 voltooid. Heden kan men nog interessante
resten uit die periode bewonderen. Toch kan men betreuren dat de prachtige romaanse
kerk aan de nieuwe stijlen werd opgeofferd. Zoals overal, waren er tijden van bloei
en verval. Het beheer van het domein kende soms grote moeilijkheden. Nu was er
oorlog, dan hongersnood, overstroming en pest.
Vanaf 1400 beschikt men over meer geschiedkundige gegevens. Van toen af en
tot het einde van de 17e eeuw kende Park verscheidene eminente prelaten die
schitterden door diepe vroomheid, kunstzin, organizatiegeest en geleerdheid.
Omstreeks 1500 was een tweede bouwperiode ingetreden. Het romaans moest
wijken voor de laatgothiek en de vroege renaissance.
Rond het centraal gebouw verrijzen het provisorenhuis, de bakkerij, de brouwerij
en de beiaardtoren.
Intussen kon Park gelukkig ontsnappen aan de plaag van de ‘commende’, die
andere abdijen zoveel schade toebracht.
In de 16e eeuw, met een zekere uiterlijke praal eigen aan de tijdsgeest, waren de
abten actief op politiek gebied. De bibliotheek van Park was beroemd en werd o.a.
door Erasmus bezocht. Hij vond er een uiterst zeldzaam werk, zoals hij zelf schrijft.
Ook toen werd er verder gebouwd. Van die tijd blijven heden ware juwelen van
architectuur over o.a. het pand, de kapittelzaal, de winterrefter en de vestiarie.
De abdij van het Park kende een ongewone bloei in de 17e eeuw. De abten Drusius,
Masius en Libert de Pape mogen als buitengewone figuren worden beschouwd, ook
in de Orde van Prémontré. Zij werden vaak met belangrijke opdrachten belast. Drusius
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onderhandelde met Philips IV over staatszaken te Madrid. Hij en zijn opvolger traden
op als visitators van de Leuvense universiteit. In het algemeen mag men zeggen dat
Park toen toonaangevend was op gebied van studie en tucht.
Ook de 17e eeuw was een belangrijke bouwperiode. De Mariapoort werd herbouwd
en dan volgen: het pachthof, de tiendenschuur, het pandhof, de gekende plafonds in
hoogreliëf van refter en bibliotheek, het stemmig dormitorium. Alles smaakvol en
luisterrijk. Ook buiten de abdijen werden kerken, pastoriën en pachthoeven
opgetrokken of herbouwd.
Prelaat de Pape († 1682) heeft ook als archivaris mooi werk geleverd: het huidig
beroemd archief is grotendeels aan hem te danken. Van hem is een dagboek bewaard
dat een prelaat schildert in volle glorie, zoals dit in het ‘ancien régime’ voorkwam.
Deze perioden van bloei en macht hadden echter hun rotsvast geloof niet aangetast,
noch de goede geest in de kloostergemeenschap.
Het is wonder dat Park nooit door oorlogen werd geteisterd, ofschoon troepen van
allerhande landen er verbleven, o.a. Willem de Zwijger en de hertog van Alva. Park
heeft ten slotte nooit enige verwoesting gekend. Nu nog vindt men alleen te Park een
volledige gave abdij, die geldt als de mooiste van de Nederlanden.
De bezoeker wordt eerst getroffen door het barok cachet van poorten en gevels.
Dit is het resultaat van de vierde en laatste bouwperiode onder prelaat De Waerseghere
(† 1730), die, volgens de smaak van de tijd, zijn abdij tot een groot kasteel omtoverde.
Van hem zijn de prachtige eretrap, de balustrade van de prelatuur, de leeuwenpoorten,
de majestatische Norbertuspoort. Voor deze prestaties werd de abt dan ook door
Lodewijk XV persoonlijk gelukgewenst. Ook deze bouwwerken zijn merkwaardig,
ofschoon misschien wat te pronkerig. In ieder geval is het jammer dat toen de
romaanse kerk in een minder geslaagde baroktempel werd herschapen. Toch verdient
de sierlijke baroktoren alle lof.
De eeuwenoude rust van de abdij werd erg verstoord door de Oostenrijkers, die
tweemaal de abdij plunderden. Tijdens de Franse
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annexie gelukten de kloosterlingen er in de abdij te bewaren, dank zij een ‘stroman’
die alles opkocht voor hen. Toch verdwenen toen vele kunstschatten: o.a. het
koorgestoelte. Onder de Franse bezetting kon een zekere gemeenschap in stand
gehouden worden. Wegens de onzekere toestand verkochten de priesters de glasramen
van het pand en kostbare boeken. Ook na 1840 moesten wegens finantiele
moeilijkheden, grote delen van het nog bewaarde domein verkocht worden.
Het enthousiasme van de heren van Park was echter niet gedoofd en zij bleven
zich zeer verdienstelijk maken in het apostolaat. Rond 1900 aanvaardde Park een
missie in Brazilië. Ook in deze moderne tijd tracht de abdij van het Park een centrum
te zijn van gebed, apostolaat en cultuur, ten bate van de volksgemeenschap.
De eerste poort die men doorwandelt is de Mariapoort, sober van stijl, met daarnaast
het parochiecentrum ‘Parkrust’. Het tweede poortgebouw, groots en sierlijk, is de
Sint-Janspoort, die met de watermolen (1534) en de hoeve één geheel vormt.
Na de middeleeuwen werden deze poorten aan nieuwe stijlen aangepast, zodat
heden de

Algemeen zicht bij de tweede vijver.

barok overheerst. Langs de dijk aan de tweede vijver vindt de bezoeker een prachtig
uitzicht op de witte zuidelijke gevel, bekroond met de fraaie lantaarntoren van de
kerk.
Op het verrukkelijk neerhof bewondert men het onlangs gerestaureerd pachthof
(1665), met zijn heerlijke barokgevel. In de abdij treft men drie zulke gevels aan:
aan het pachthof, het oud gastenverblijf en in het pandhof. De koestallen en de
machtige tiendenschuur werden eveneens in 1967 mooi gerestaureerd door de
Commissie van Monumenten.
Op het stemmig voorplein staat dan nog de rijk versierde Norbertuspoort, waarvan
de restauratie in 1973 wordt aangevat. Het herstelde ‘provisorenhuis’ wordt nu
gereedgemaakt tot onthaal- en cultuurcentrum. Na de poort van het provisorenhuis
te zijn doorgegaan, komt men bij het prelaatshuis, een kasteel op zichzelf. De
binnenplaats wordt door twee schrikwekkende leeuwenfiguren verdedigd. Rechts
staat het fraai Spaans torentje uit de 16e eeuw. Vanaf de 13e eeuw werd de prelatuur
herbouwd en aangepast. Het huidig gebouw, met prachtige eretrap en balustrade in
blauwe steen, dateert van 1730. Een mooie gevel in Vlaamse barok (1688) tooit het
voormalig gastenkwartier.
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Voor de gehaaste bezoeker zijn de uitwendige gebouwen zonder twijfel een
prestatie van eerste rang, die voor hem een ware openbaring betekent. Nochtans heeft
ook het interieur van de abdij veel aan te bieden op het vlak van de architektuur en
de decoratie. In de prelatuur vinden we twee stijlvol beschilderde salons. Dan volgen
er vier grote zalen, met een gothische schoorsteen, een plafond in basreliëf, enkele
merkwaardige schilderijen en stijlmeubelen. Ofschoon de verzameling schilderijen
zeer aanzienlijk is, schittert de abdij vooral door de diverse bouwstijlen en niet het
minst door het uniek gothisch kloosterpand. Een wasbekken aldaar (1295) herinnert
aan de primitieve constructie. De refter lijkt wel een feestzaal met zijn grote
schilderijen van Duplessis en het beroemd plafond in hoogreliëf door de stukadoor
Jan Christiaan Hansche uit Amsterdam (1679).
Het oostelijk deel van het pand bevat de ingang tot de kapittelzaal in vroege
renaissance (1562). In het kapittel schraagt een stoere zuil een prachtig geribd gewelf.
De schilderijen aldaar zijn van Egidius Smeyers
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en Pieter Josef Verhaghen. De grafsteen in het kapittel is van prelaat Karel Van
Goetsenhoven († 1434).
Interessante ontdekkingen in het pand waren voorzeker de vroeggothische nissen
in de muur en de romaanse poort met een muurschildering door Hendrik Stuerbout
(1450). In 1972 werden aan de abdij uit de U.S.A. drie gebrandschilderde ramen
teruggeschonken, ware juwelen van kleur en tekening, door Jean de Caumont (1635).
De priesters hadden namelijk in 1829, wegens moeilijke omstandigheden de 41 ramen
verkocht. De drie ramen werden onlangs teruggeplaatst. Door de sakristie, met fijne
eiken panelen versierd, gaan we naar het koor van de abdijkerk. Het marmeren
mausoleum voor de overleden abten is een meesterwerk van Bergé. De abdijkerk tevens parochiekerk - heeft wegens verbouwingen veel van haar vroegere luister
verloren.
Onder het oksaal vindt men de primitieve romaanse kerk terug. Gelukkig werd de
prachtige ingangspoort achter metselwerk gaaf ontdekt. Iedereen ziet de restauratie
van dit prachtwerk tegemoet. Vier van de schilderijen van Verhaghen die de kerk
sieren

Kloosterpand 1561.

werden onlangs gerestaureerd. Het orgel is befaamd wegens zijn uitzonderlijke
klankrijkdom.
Langs de vestiarie, met breed laatgotisch gewelf, bereikt men het dormitorium,
een heerlijke constructie in vroege barok (1682). Op het eind van de gang heeft de
bezoeker een verrassend mooi uitzicht op de parkvijvers en het golvend landschap.
Op het dormitorium is er nog een moderne kapel met een antieke Kristus aan een
eeuwenoude eiken balk.
Het plafond van de bibliotheek (1672) is waarlijk een groots werk, met rijke
barokdecoratie van Jan Christiaan Hansche. Ofschoon in de 19e eeuw talrijke
waardevolle werken uit de biblotheek werden verkocht, is de huidige verzameling
van 6.600 boeken nog belangrijk. De abdij van het Park is niet alleen een museum
en een kultuurmonument. Hier leeft een nog steeds een gemeenschap, die tracht een
centrum te zijn van gebed, werk en apostolaat voor het volk aan haar toevertrouwd.
De norbertijnse gemeenschap van Park was in de loop van de eeuwen toonaangevend
op religieus, kultureel en sociaal gebied. Ook in deze tijd wil zij - volgens de huidige
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mogelijkheden - van uit deze kern bijdragen tot het heil van het volk in Brabant.
Bovendien verrichten meerdere priesters van de abdij degelijk werk in Brazilië
(Montes Claros) en staan ze zo rechtstreeks in de zo noodzakelijke ontwikkelingshulp.
Moge de moderne bezoeker in de religieuze stilte van de abdij rust vinden en tijd
tot nadenken. Dit monument van schoonheid, - geloofsgetuigenis uit vroegere eeuwen
- zal voor hem een verrijking zijn van geest en hart.
Bezoeken in 1973: alle zondagen te 16 uur. Andere dagen en uren: voor groepen, na
schriftelijke aanvraag.
Open-deurdagen in mei en juni, alsook O.-H.-Hemelvaart en tweede sinksendag,
van 14 tot 17 uur.
Tentoonstelling: ‘Oude kunst uit Europese Witherenabdijen’ van 15 september
tot 11 november.
Nota: Een speciale postzegel met afbeelding van de abdij van 't Park, wordt uitgegeven
op 26 maart 1973. Verkoop tot einde mei.
W. Verrees, Prior
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De Abdij van Postel

Stichting
Reeds vóór 1138 gaf Fastradus van Uitwijk, een edelman uit de nabijheid van
's-Hertogenbosch, één derde deel van zijn eigendom, waaronder Postel, aan de abt
van Floreffe, een zopas gestichte norbertijnerabdij nabij Namen. Zo werd vanuit
Floreffe Postel gesticht. Op 1 augustus 1140 werd het stenen gebedshuis dat de
pioniers hadden opgericht, plechtig en feestelijk ingewijd. Kort daarna kon deze
kapel niet meer voldoen zodat het door een waardige romaansrijnlandse kerk
vervangen werd. Dit gebeurde einde 12e, begin 13e eeuw. Over deze kerk, die er
nog staat, straks meer. Postel lag op een kruispunt van belangrijke wegen, nl. de baan
van Leuven naar 's-Hertogenbosch en de baan van Keulen naar Breda. De belangrijkste
taak van de jonge gemeenschap naar buiten uit werd daarom de gastvrijheid. Het
‘godshuis’ werd een druk bezochte pleisterplaats voor reizigers, kooplieden en armen,
die er een goede gastvrijheid genoten. Gedurende eeuwen zal de gemeenschap trachten
deze gastvrijheid hoog te houden. Het was echter niet steeds even gemakkelijk. Het
klooster werd meermaals overspoeld door gelukzoekers en avonturiers die de
religieuzen wilden dwingen meer uit te geven dan ze in feite bezaten. De oversten
van Postel moeten herhaaldelijk klacht neerleggen bij de hertog van Brabant.

Groei naar onafhankelijkheid
In de loop van de veertiende eeuw zien we dat de Postelse gemeenschap een eigen
wapenschild heeft: drie molenijzers van sabel-zwart op zilveren veld. Dit wapenschild
kan men nu nog zowat overal in de abdij aantreffen. De spreuk hierbij klinkt aldus:
door het kruis overwint de waarheid. Wellicht nam de postelse gemeenschap dit
schild over van de familie Stakenborg, die vele goederen gegeven had. Een van de
kinderen, Hendrik van Stakenborg († 1359) trad zelf in te Floreffe en werd overste
te Postel.
Een grote figuur uit Postels geschiedenis is de humanist Rombaut Colibrant, die
in 1544 te Leuven geboren werd. Hij werd norbertijn te Floreffe en stond al vlug
bekend als een wijs en verstandig man. Wanneer hij daar tot abt gekozen wordt,
weigert Farnese hem te bevestigen en stuurt hem als overste naar Postel. Met hart
en ziel wijdt Colibrant zich aan de geestelijke vorming van de gemeenschap. Ook
worden de nodige bouwen herstellingswerken uitgevoerd: het kerkgewelf wordt
hersteld, de gordelgracht en de wallen voltooid, een portiershuis gebouwd, een
wachttoren opgetrokken. Uit die dagen zijn ook de verschillende zogenaamde
‘speendagen’ bekend, waarbij aan behoeftigen brood, spek, bier en soms zelfs
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schoenen werden uitgedeeld. In 1621 werd de oude overste van Postel tot abt gewijd.
De Postelse gemeenschap zou voortaan een volwaardige onafhankelijke abdij zijn.

De Franse Revolutie
Op 11 juli 1794, op de hoogdag van de heilige Norbert werd te Postel op de plechtigste
wijze de hoogmis gevierd in aanwezigheid van drie vreemde norbertijnerabten, nl.
die van Veurne, van Bonne-Espérance en van Ninove. Deze abten waren gevlucht
voor de oprukkende Franse troepen. Het waren tevens drie abdijen die na de Franse
Revolutie niet meer zouden herrijzen. Ook voor Postel zou het evenwel een moeilijke
tijd worden. De Franse troepen konden niet tegengehouden worden. De konfraters
moesten vluchten. De abdijgebouwen werden geplunderd en gedeeltelijk vernield.
Telkens keerden de konfraters terug. Op 3 januari 1797 moesten de 43 konfraters de
abdij echter voor goed verlaten en ergens onderdak zoeken op de parochies. Weer
probeerden de konfraters ofwel terug te keren of elders het gemeenschapsleven verder
te zetten, doch alle pogingen mislukten. Pas vanaf 1831, met de afkondiging van de
vrijheid van eredienst was er goede hoop. Het zou echter nog tot 1842 duren vooraleer
het herstel van de Postelse gemeenschap kon gevierd worden in het oude
franciskanerklooster van Rekem aan de Maas. Om naar Postel zelf terug te keren
moest nog een hele lijdensweg worden afgelegd, vermits een zekere De Meulenaer
de abdijgoederen als ‘zwart goed’ bezat, die hij slechts aan enorme woekerprijzen
wilde afstaan. Eindelijk konden de konfraters op 26 september 1847 op plechtige
wijze een dankmis opdragen in eigen abdijkerk. Het was precies een halve eeuw
geleden dat ze van daar verdreven werden. Van degenen die toen vertrokken waren
bleef er slechts één over: Herman-Jozef Beugels, pastoor-deken van Helmond. De
abdij had veel geleden. We kunnen het ons nog maar moeilijk voorstellen. En nog
was elk onheil niet geweken. Samen met zovele anderen heeft Postel de ellende van
de twee wereldoorlogen gedragen. In 1914 zouden er meer dan 500 mensen in de
abdij gelogeerd hebben om er een veilig onderdak te vinden. In 1940-44 lag Postel
midden in de frontlinie maar kon wonderwel ontsnappen aan een algehele vernietiging,
al was het ternauwernood.
Voor belangstellenden is er in en om de abdij
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Voorgevel.

heel wat waardevols te bezichtigen. Volgende toelichting wil daarbij een bondige
handleiding bieden.
Beginnen we met de oude zuidelijk gelegen ingangspoort. Boven de poort zien
we al de drie molenijzers, het wapenschild dat Postel sinds de 14e eeuw als symbool
gedragen heeft. Vanaf deze ingangspoort vertrekt er een vest en een ringmuur. Deze
laatste is twaalfhonderd meter lang en vier meter hoog en omsluit de abdijgebouwen
met de tuin. Het grootste gedeelte van ringmuur en omwalling stammen uit de tijd
van de eerste postelse abt Colibrant († 1626). Gaan we onder de poort door dan zien
we onmiddellijk links een monument met kruisbeeld van de vlaamse beeldhouwer
Vereycken, ter nagedachtenis van de staatsman Charles de Broqueville (1860-1940),
die hier binnen de muren geboren is. Lopen we door, voorbij de abdijgevel, dan
bemerken we rechts, aan het einde van een jonge berkenlaan, de moderne boerderij
met stallingen en kaasmakerij.

De romaanse kerk
Vervolgen we de weg die langs de voorgevel loopt dan komen we uiteindelijk in de
kerk uit, een Rijnlands-romaans gebouw van einde 12e of begin 13e eeuw. Dit stijlvol,
eenvoudig en stemmig kerkje werd opgetrokken uit tufsteen. Er zijn drie beuken
zonder middenbeuk. Het koorgestoelte is van na 1600 en werd in 1930 vergroot.
Tussen het koor en het schip zien we een eenvoudige triomfboog en bovenaan, in
het eerste ronde knooppunt, het jaartal 1626. Dit is de tijd van de herstellingswerken:
het houten gewelf werd door een gotisch vervangen en er werden grote ramen
geplaatst. Van de oorspronkelijke kleine romaanse raampjes ziet men er nog enkele
boven, aan de kant van de sakristie en vooraan in het koor. De grote geschilderde
ramen stellen, op twee na, het leven voor van de heilige Norbert, de ordestichter. Ze
zijn een geschenk van de Antwerpse priester De Braey († 1914). De orgelkast werd
rond 1712 vervaardigd o.m. door een zekere Cornelis van Cromwijck, die ook de
ballustrade maakte. Ondertussen werd in onze tijd begonnen aan de restauratiewerken
van orgel en orgelkast, door orgelbouwer Pels uit Herselt, een werk dat wellicht
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begin 1973 voltooid zal zijn. Aan de zuidkant, de kant waar nu de abdijgebouwen
staan, bevinden zich nog twee merkwaardige ingangspoorten. Het poortje achteraan
moet de oudste ingang voor het volk geweest zijn. De poort in 't midden, die nu
toegang verleent tot de sakristie is een monumentale romaanse poort uit de dertiende
eeuw. Let op het mooie steekwerk in witte zandsteen, als een boog om de poort heen,
aangevuld met blauwe doornikse steen, omlijst door uitspringende zuilen, met
kapitelen van acanthusbladeren en lotusbloemen. Bemerken we in de kerk nog de
moderne eenvoudige kruisweg, het werk van de Vlaamse kunstenaar Maximimus,
Broeder van Liefde.
In deze kerk houden de religieuzen nog hun gebedstijden, waaraan alle bezoekers
vrij kunnen deelnemen. De gebedstijden zijn normaal als volgt: morgendienst om
6.45 u. (duurt ongeveer 'n half uur), plechtige koncelebratie om 1.30 u. (duurt
ongeveer drie kwartier) en avonddienst om 18.15 u. (duurt ongeveer 'n half uur).

De voorgevel en het kontaktcentrum
Lopen we nu voorbij de voorgevel dan bemerken we een serie van verschillende
bouwstijlen. Tegen de kerk aan staat eerst de sakristie met de muurankers die 1631
aangeven. Vermelden we meteen dat in de sakristie een oud gewaad bewaard wordt,
een wit-gouden kazuifel met het wapen van Albrecht en Isabella. Verschillende
bijbelse taferelen zijn er met het fijnste handwerk op afgebeeld. Er is verder ook een
houten beeldje uit de 17e eeuw, dat de heilige Nikolaas met de drie kinderen voorstelt,
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patroon van de reizigers en daarom patroon van deze kerk. Tenslotte staat er ook een
koperen afgietsel van de prachtige twaalfde eeuwse Paaskandelaar, die nu in het
koninklijk museum van Brussel bewaard wordt.
Naast de sakristie bemerken we de trapgevel van het kapittelzaaltje. Daarnaast de
mooie gevel van de refter in witte zandsteen, gebouwd naar de franse Lodewijk
XV-stijl. De refter van binnen werd door onbekende italiaanse kunstenaars uitgestoken
in 1743. Vervolgens zien we de prelatuur en het gastenkwartier met de muurankers
van 1713. Het nieuwe gebouw tegen de abdijvleugel is de pastorie en het
kontaktcentrum, met refter, konferentiezalen en kapel. Gaan we door de glazen deuren
dan komen we op het binnenpleintje. Rechts zien we de vernieuwde achtervleugel
met een uitstekend gedeelte, de prelaatskapel, waarop we de data aantreffen van de
oude en nieuwe bouw: 1621-1905.

Beiaardtoren en bibliotheek
De majestatische beiaardtoren werd in 1610 in Vlaamse renaissance gebouwd. Er
zijn slechts twee klokken bewaard van vóór de Franse Revolutie; één ervan draagt
het jaartal 1672. Nu telt de beiaard 47 klokken. In 1840 werd op de torenmuur een
zonnewijzer aangebracht.

Beiaardtoren.

Links van de beiaardtoren bevindt zich de bibliotheek, die na de romaanse kerk
de grootste kultuurschat betekent. Ze bevat een 50-tal wiegedrukken (van vóór 1500),
een 150-tal na-wiegedrukken (van 1500 tot zowat 1540). Er zijn een 340-tal
Plantijndrukken, met onder meer de polyglotte bijbel. Er zijn prachtige wereldatlassen.
Benevens oorkonden en handschriften bezit de abdij nog een verzameling van een
200-tal kopergravuren en etsen, de vijftien afdrukken van houtsneden van A. Dürer
over de Apocalyps en nog tal van andere merkwaardigheden. Het zou evenwel een
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al te grove vergissing zijn in een roes van toeristische nieuwsgierigheid Postel als
een museum te beschouwen. Het is immers een levende religieuze abdijgemeenschap,
die in haar geheel een 90-tal leden telt. Hiertoe behoren een groep missionarissen,
een groep ‘buiten-priesters’ zoals pastoors, onderpastoors, aalmoezeniers en een
groep van een veertigtal leden die de abdijgemeenschap ter plaatse vormt, bestaande
uit priesterstudenten, broeders, priesters. Ondanks verscheidenheid van aanleg en
werk trachten deze mensen een gemeenschap te vormen, samen te bidden, samen
lief en leed te dragen.
Na tijdige schriftelijke aanvraag is bezoek door het jaar mogelijk doch niet op zonen feestdagen maar wel op donderdag-, vrijdagen zaterdagnamiddag. In het kader
van het abdijenjaar 1973 worden op volgende weekends open-deurdagen gehouden:
24-25 maart, 7-8 april, 5-6 mei, 26-27 mei, 16-17 juni, 7-8 juli, 28-29 juli, 18-19
augustus. De bezoekuren zijn dan telkens van 14.00 u tot 17.30 u. De inhuldiging
van het gerestaureerde orgel zal plaatsvinden op 31 mei te 16.00 u. Tevens zullen
een reeks religieuze koncerten gehouden worden, alsook beiaard- en orgelkoncerten.
D.M.
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Sint-Andriesabdij van Zevenkerken

De abdij van Zevenkerken is gelegen aan de weg Brugge-Torhout, in een hoekje van
het Houtland dat nog niet verstedelijkt is, en dat de monniken ook intact willen
houden.
In de middeleeuwen was er in St.-Andries een klooster, gesticht door Robrecht
van Jeruzalem ten tijde van de kruistochten. De abdij van Zevenkerken is de wettelijke
opvolgster van dit oude klooster. Zij is trouwens gebouwd op een uithoek van het
terrein dat aan de oude abdij toebehoorde. De toren van de parochiekerk van
St.-Andries is ongeveer het enige spoor dat is overgebleven van de oude abdij, die
het lot gedeeld heeft van de andere en door de Franse Revolutie met de grond gelijk
gemaakt is.
Om de stichting van de nieuwe abdij in het begin van de 20e eeuw te begrijpen,
moeten we wat in de geschiedenis teruggaan en de geestesgesteldheid van de 19e
eeuw bezien. Het tijdperk van de restauratie, dat de eerste helft van de 19e euw
beheerste, en waarvan de grote namen waren Lamennais, Montalembert en Lacordaire,
was vooral een tijdperk van heropleving van het Christendom. De romantici wilden
aan de kerk de monastieke gemeenschappen teruggeven, die in het verleden zoveel
hadden gedaan voor de beschaving.
Men wilde niet alleen het monnikendom doen herleven, men wilde ook het uiterlijke
kader herscheppen, waarin de middeleeuwse contemplatieven geleefd hadden.
Dom Guéranger, die eerst diocesaan priester was geweest, heeft dan ook geheel
in de geest van zijn tijd de abdij van Solesmes gesticht. Op 11 juli 1833 vestigde hij
weer een benediktijner gemeenschap in de oude, sinds 1790 leegstaande piorij, die
dateerde uit de 11e eeuw.
Het voorbeeld van Solesmes werkte aanstekelijk. Van Frankrijk uit sloeg dit
enthoesiasme over naar Duitsland, waar de abdij van Beuron gesticht werd, en van
Beuron naar België met de abdij van Maredsous.
Maredsous heeft zijn oorsprong te danken aan een jonge Belgische monnik, die
in Beuron ingetreden was, en tevens aan de vrijgevigheid van de familie Desclée,
die eigenaars waren van het domein waarop het klooster gebouwd is.
In Maredsous was een jonge monnik, Gérard van Caloen, die, zoals we reeds
vermeldden, uit Brugge afkomstig was. Deze jonge monnik, die diepzinnigheid
combineerde met ondernemingsgeest, droomde ervan, kloosters te stichten. Kloosters,
die zoals in de middeleeuwen, een bron zouden zijn van christelijk leven voor de
hen omringende maatschappij.
Op zekere dag deed zich een prachtige gelegenheid voor. In Brazilië waren enkele
oude, decadente kloosters, waar bijna geen monniken meer waren. Paus Leo XIII
wilde deze in oude staat herstellen. De Paus deed een beroep op de congregatie van
Beuron, waarvan Maredsous nog altijd deel uit maakte, en Pater Gérard van Caloen
werd belast met die missie.
Om zijn taak ten uitvoer te kunnen brengen, vestigde deze een prokuur in
St.-Andries, en later een klooster, dat als vertrekpunt moest dienst doen voor zijn
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apostolische plannen. Dit klooster nu werd de abdij van St.-Andries, beter bekend
onder de naam ‘Zevenkerken’. Toen het herstel in Brazilië voltooid was, begonnen
Dom van Caloen, en later zijn opvolger, Dom Nève, andere vormen van apostolaat
te bevorderen. Zij namen het op zich, missieposten te vestigen in Katanga (Kongo),
(thans Shaba in Zaîre), en interesseerden zich voor stichtingen in wat men thans de
‘Derde Wereld’ noemt. Drie kloosters werden zodoende in het leven geroepen:
Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Bronnen in Katanga, Het klooster Sji-Sjan in China (thans
in Valyermo / Californië) en het klooster van Ashrivanam in India. Bovendien werd
een priorij gesticht in Tygnesc bij Krakau in Polen.
In Zevenkerken zelf werd in 1910 een humanioracollege opgericht dat nog altijd
bestaat. Na de oorlog 1914-1918 organiseerde P. Gaspar Lefebvre het liturgisch
apostolaat en de uitgave van missaals, die vertaald werden in de meeste Europese
talen. Sedertdien zijn de tijden verstreken, de abdij heeft geleefd en leeft nog altijd:
in 1969 heeft zij in Ottignies een nieuwe communiteit gesticht, die de liturgische
uitgaven in het Frans zal verzorgen en zich zal bezighouden met de religieuze
begeleiding van de studenten.
De abdij van Zevenkerken, die zich in 1901 in de eenzaamheid van de bossen
bevond, is een aantrekkelijk centrum geworden voor wandelaars uit Brugge en
omstreken, die op zoek zijn naar zuivere lucht en een beetje rust. Zevenkerken is
niet het enige klooster, waardoor bezoekers aangetrokken worden. Alle kloosters die
in landbouwgebieden liggen, kennen dit verschijnsel.
Om deze toeloop van mensen te kunnen opvangen hebben de monniken een
onthaalcentrum gebouwd, in een rustige boomgaard, beschermd tegen de wind en
het lawaai. Maar dit is slechts het uiterlijke aspect van het onthaal. De monniken zijn
van mening, dat zij met de huidige wereld de rust en de vrede moeten delen, die zij
hebben kunnen
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bewaren rond hun kloosters.
Aan de gelovigen willen zij meer geven dan enkel de vreugde om de natuur, nl.
de vreugde en de vrede van een gemeenschappelijk gebed, dat in moderne vorm de
oude traditie voortzet. 's Zondags is, tijdens de Mis van 11 uur, de kerk vol christenen,
die willen bidden met de monniken. Wanneer het weer en het seizoen het toelaten,
komen er christenen die verlangen naar een meer intens gebed, met de monniken
samen het avondofficie bidden om 20.45 uur.
Zevenkerken is geen oud klooster. Wie een in architekturaal opzicht bezienswaardig
gebouw denkt te gaan bezoeken, zal teleurgesteld worden. Aangezien het echter in
roze bakstenen is opgetrokken, en wel in basilikale stijl, is het aangenaam om in te
wonen en in harmonie met de omgeving.
Toen het gesticht werd, was het een klein klooster dat voorzag in onderdak voor
een veertigtal paters. In de loop der jaren heeft men het voortdurend moeten
uitbreiden, wat wel een beetje jammer is geweest, omdat er soms afgeweken is van
het oorspronkelijk plan. De moderniseringen welke onlangs zijn gedaan maken echter
van de kerk, de kloostergang en de sakristie weer een interessant geheel.
Ons klooster heeft ook geen rijke kunstschatten, maar in haar zeventigjarig bestaan
heeft de abdij natuurlijk wel enkele interessante dingen aangeworven: kelken en
liturgische ornamenten, een kruisweg van Branghwyn, Chinese voorwerpen,
meegebracht door een Chinese diplomaat, die monnik is geworden in Zevenkerken;
voorts enkele voorwerpen die hebben toebehoord aan Guido Gezelle.
De naam ‘Zevenkerken’ werd uitgevonden door onze stichter, de reeds vaker
vermelde Dom van Caloen, die zijn tijd ver vooruit was, en zijn hoofd vol
oecumenische ideeën had. Hij wilde in zijn abdijkerk tegelijk doen denken aan Rome
en aan alle landen van de wereld.
Rome wordt gesymboliseerd door zeven kapellen, die de naam dragen van de
zeven grote basilieken van Rome, nl: St.-Petrus, St.-Paulus, St.-Jan de Doper,
St.-Laurentius, St.-Kruis, St.-Maria Magiore en St.-Sebastianus.

Vlaanderen. Jaargang 22

De universaliteit wordt verzinnebeeld door de gedurfde mengeling van stijlen die
toch een harmonieus geheel vormen: basilikale stijl, romaanse, gotische, renaissance.
Slavisch-Byzantijnse en tenslotte een aanduiding van de katakomben.
Voor bezoekers is het misschien interessant om de uren van de diensten te weten.
In de week: Mis om 7 uur en 7.45 uur - Concelebratie om 12 uur - Vespers 18.45
uur (zaterdags 16 uur) - Avondofficie 20.45 uur (zaterdags 20.30 uur).
Zaterdagavond: Mis om 18.30 uur.
Zondag: Mis om 8.30 uur en om 18 uur - Concelebratie om 11 uur - Vespers om
16 uur. Bezoek aan de abdij; door groepen: op aanvraag, zaterdags en zondags van
14 uur tot 18 uur (behalve gedurende de vespers). door scholieren: op aanvraag in
de week.
J.M. Steenberghen
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Sint-Godelieveabdij van Brugge

De brede, rustige Boeveriestraat, ligt in het westelijk deel van de stad Brugge,
geprangd tussen de Boeveriepoort en het Zand. Historiografen als A. Duclos en K.
de Flou drukten - in het begin van deze eeuw - hun bewondering uit voor het poëtisch
karakter van de Boeveriestraat: ‘...ni commerce, ni mouvement aucun ne vivifient
cette large rue aux pittoresques sinuosités’. Intussen is er het leven wel intenser
geworden. Een lange, sobere 17e eeuwse gevel, slechts onderbroken door een
weelderig 18e eeuws kerkportaal, verbergt de Sint-Godelieveabdij. Men kan
nauwelijks vermoeden dat hier 36 Benediktinessen een leefgemeenschap vormen.
Toen het kloosterleven hier voor het eerst begon - op 6 mei 1623, dit jaar dus 350
jaar geleden - stond ietwat verder het hospitium Sint-Juliaan, met een kerk die in
1333 gewijd werd. De Godshuizen De Moor (sinds 1480) en het hospitium S. Hubertus
(1614) gaven deze straat een typisch Brugs karakter.

Henricus vanden Zype
De abdij ter Boeveriestraat werd gesticht door de geleerde en toch minzame abt van
Sint-Andries, Henricus vanden Zype († 1659). Hij deed dit met de hulp van enkele
zusters die uit Gistel verdreven waren, maar vooral met de medewerking van 3
monialen uit Douai, afkomstig van de hervormde Benediktinessenabdij Notre-Dame
de la Paix.
Abt vanden Zype gaf het nieuwe klooster de benaming ‘Noviciaat S. Godelieve’.
Hiermee verwees hij naar een tragische situatie. Een eind verder in de stad, op de
Ganzeplaats, stond de Sint-Godelieveabdij, bestuurd door abdis Josynken Zwyns.
Nu zij geen novicen meer kon aannemen, was het hart van de abdij veroordeeld om
stil te vallen. Het einde van Magerzo was dan ook zeer verward. Enkele zusters
droegen de nieuwe stichting een goed hart toe, en verhuisden naar de Boeveriestraat.
De anderen bleven trouw aan Bursfeld en aan hun Gistelse droom, en verkozen in
Magerzo te sterven. Drie zusters werden uiteindelijk in andere kloosters opgesloten,
maar voerden een uitzichtloos proces tegen de nieuwlichters. Op 13 oktober 1642
werd de St.-Godelieveabdij te Magerzo verkocht voor een som van 1600 pond grooten.
Hiermee stierf de Unie van Bursfeld, die in 1480 te Gistel nieuw monastiek leven
bracht.

Belangrijkste data uit de aanvangsjaren
28 februari 1622:
De Brugse Stadsmagistraat verklaart zich bereid om in de stad een nieuw klooster
te laten oprichten voor Benediktinessen, ‘tot vermeerderynghe van de eere Godts
maer oock tot verbeterynghe van de Stadt’.
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4 juli 1622:
Filips II, koning van Spanje, geeft toelating aan abt vanden Zype, om in de
Boeveriestraat een klooster op te richten voor monialen.
12 april 1623:
Op die dag gebeurt de officiële aankoop van een huis met erf, genoemd ‘Het
Fontainken’. De aankoopprijs bedroeg 900 pond grooten en 5 dubbel ducaten.
6 mei 1623:
Drie monialen van het St.-Godelieveklooster te Magerzo gaan over naar de nieuwe
stichting. Het zijn Joanna Bisschop, Mecheline de Wulf en Benedicta de Berminicourt.
Op deze dag wordt voor het eerst in het nieuwe klooster de H. Mis opgedragen.
Celebrant was abt vanden Zype, met assistentie van Adriaen van Daele, subprior van
de Sint-Andriesabdij.
22 mei 1623:
Drie religieusen van de abdij N.D. de la Paix te Douai komen naar Brugge, in
gezelschap van abt vanden Zype. Zij noemen Lutgardis vande Kerckhove (die
novicenmeesteres wordt omdat zij Vlaams spreekt), Louise de Vitry en Françoise
Marie de la Rammonerie.
27 augustus 1642:
Eerste steenlegging door abt vanden Zype en abdis Lutgardis vande Kerckhove
van een nieuwe vleugel, die pas in 1645 voltooid werd. Daarin bevinden zich de
slaapzaal, en onderaan de grote keuken en de refter, met nog twee kamers. Dit is de
nog bestaande, en dus oudste, vleugel aan de zonnige zuidkant.

Dagelijks leven
De rekeningboeken van de beginjaren laten duidelijk aanvoelen dat men het materieel
niet breed heeft. De onrust en de oorlogen hebben het kloosterbezit sinds 1646 fel
verminderd. De eigendommen te Gistel en omstreken zijn door soldeniers weer eens
platgebrand. Om schulden te dekken moeten gronden verkocht worden die de Gistelse
abdij nog liggen had in Frans Vlaanderen. Spiritueel leeft men nog met het
entoesiasme van de stichters. Honderd jaar na de oprichting van de abdij noteren de
visitatoren met zichtbaar welbehagen dat de zusters nog leven volgens de
oorspronkelijke gestrengheid: zij eten geen vlees en bewaren het strikte slot.
Het relatief grote boekenbezit van die tijd spreekt ook in hun voordeel. Vanuit
Douai had men heel wat Franse boeken meegebracht, die vooral de Benediktijnse
spiritualiteit
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betreffen (vertalingen en commentaren van de Regel). De Nederlandse werken
reveleren vooral de namen van geestelijke schrijvers uit de Jezuïetenorde, en werden
praktisch allen door Antwerpse drukkers op de markt gebracht: Plantijn Verdussen
en Jan Cnobbaert. Zuster Eugenie Moria († 1688), uit een bekende Brugse familie,
bedacht het klooster met een belangrijke boekenschenking.

Tijdens de Franse Revolutie
Op 25 november 1795 wordt de abdij gesupprimeerd. De communauteit telt nog 13
koorreligieuzen, 6 lekezusters en 1 novice. Abdis Laridon († 1819) laat de novice
naar huis terugkeren, en betrekt met haar medezusters een grote woning in de
Zilverstraat te Brugge. Zij mogen vooralsnog de diensten bijwonen in de
S.-Salvatorskatedraal, maar mogen geen kloosterkleed meer dragen. Op 6 juli 1796
wordt S.-Godelieve nog plechtig gevierd in de katedraal. De rijve wordt zelfs
gedurende het oktaaf in het koor opgesteld, en blijft achteraf nog tot 30 juli te vereren
in de kapel van de schoenmakers. Toen de openbare eredienst verboden werd, kwam
een pater Capucijn mis lezen in de woning van de zusters.
Op 16 september 1797 wordt het klooster in de Boeveriestraat verkocht voor
81.900 Franse ponden. Een vriend van de abdij, advokaat Charles de Brouckère,
kocht het aan op zijn naam, en gaf het in 1800 in eigendom aan abdis Laridon terug.
Om de Fransen ter wille te zijn werd in de abdij een school opgericht, van 1 februari
1808 tot 1817. Tijdens het Hollands bewind werden dames op kamers aanvaard. Hun
getal klom nooit hoger dan tot 15.

Stichtingen
Onder het abbatiaat van A Mahieu is een eerste poging gedaan om een stichting te
doen te Edingen (Enghien). Maar het is haar opvolgster, abdis Marie-Stanislas vande
Velde, die uiteindelijk op 2 juli 1891, elf zusters naar Gistel stuurt om ‘'t Putje’ weer
tot nieuw monastiek leven te roepen. Eigenlijk had de bisschop van Brugge, Mgr.
Faict, liever een stichting gezien te Sint-Andries. Men had zelfs de mogelijkheid
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overwogen om naar Meldert (bij Aalst) te gaan. Het was de stem van Mej. Delphine
de Man die voor Gistel de doorslag gaf. Gelukkig maar.

Anno 1973
De abdijgemeenschap telt momenteel 36 leden. Vorig jaar, de 22e mei, werd een
nieuwe abdis gewijd, Mevr. Marie-Thérèse Peeters. Aan het klooster is een paeda
verbonden, die plaats biedt voor 30 meisjesstudenten.
Naar aanleiding van het 350-jarig bestaan is er in de abdij een tentoonstelling
vanaf zondag 6 mei 1973 tot en met donderdag 31 mei. Men zal er het waardevol
kunstbezit van het klooster kunnen bewonderen: archivalia, beeldhouwwerk,
schilderijen en meubilair. Bekend zijn alleszins het Reliekschrijn van Sint-Godelieve,
uit 1520, en een gotisch Kerstwiegje uit de 15e eeuw. Verder een reliekostensorium
uit 1604, gemaakt door de Brugse zilversmid J. Crabbe, en een vaandel uit 1542 met
de voorstelling van Godelieve, uit de school van Lanceloot Blondeel.

Bezoekdagen
Naar aanleiding van het abdijenjaar zal het klooster (Boeveriestraat, 45), op volgende
week-ends te bezichtigen zijn:
juni: 9-10; 16-17; 23-24.
juli: 14-15; 21-22; 28-29.
augustus: 11-12; 18-19; 25-26.
D. Anselm Hoste

18de eeuw. Kerkportaal met wapenschild van Abt G. Pieters.
Foto D. Anselm Hoste
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De Norbertijnenabdij van Tongerlo

De abdij van Tongerlo, sinds 1970 behorend tot de gemeente Westerlo, is gelegen
in de Zuiderkempen van de provincie Antwerpen. Rond 1130 schonk de plaatselijke
grondheer Giselbertus zijn goederen aan de orde van Sint-Norbertus om te Tongerlo
een abdij op te richten. Van uit de Sint-Michielsabdij van Antwerpen, gesticht in
1124, kwamen de eerste kloosterlingen toe onder leiding van abt Henricus. De
oprichting van de nieuwe abdij werd in 1133 goedgekeurd door Burchard, bisschop
van Kamerijk. Pausen en bisschoppen hebben in de eerstvolgende jaren deze stichting
bekrachtigd en onder hun bescherming genomen. De hertogen van Brabant werden
als voogden over Tongerlo aangesteld. Bij de bevolking stond de abdij in hoge achting
hetgeen door de talrijke schenkingen tot uiting kwam. Allerlei goederen en
verschillende parochiekerken werden aan de abdij overgedragen zodat zij zich
intensief op het parochiewerk en de zielzorg kon toeleggen.
In de loop van haar bestaan heeft de abdij tijden van hoge bloei en van tegenspoed
gekend. Van innerlijk verval is er nooit sprake geweest; de perioden van achteruitgang
werden door vreemde elementen en omstandigheden veroorzaakt zoals de
commendeabten (15e eeuw), de inlijving bij het bisdom 's-Hertogenbosch (16e),
oorlogen en bezetting (17e). Telkens kon de abdij door haar enorme levensdrang en
strijdbaarheid deze moeilijkheden overwinnen en telkens was die tijdelijke beproeving
een inzet van hogere bloei. De geschiedenis van het religieus en godsdienstig leven
in de abdij kan bezwaarlijk opgemaakt worden bij gebrek aan de nodige dokumenten.
Wij zijn aangewezen op getuigenissen van buitenstaanders: visitatieverslagen,
attestaties over de kloosterlijke geest en religieuse beleving in de abdij, geestelijke
geschriften van eigen confraters, de gestadige aangroei van het aantal kloosterlingen
enz. Visitatieverslagen zijn uiteraard met voorzichtigheid te gebruiken omdat hierin
voornamelijk punten worden aangehaald die voor verbetering vatbaar zijn.
Wantoestanden en grote misbruiken kwamen in de Tongerlose visitatieverslagen niet
voor; regelmatig echter werd de goede kloostergeest en tucht onderlijnd. De rapporten
die door de bisschoppen naar Rome werden gestuurd waren steeds vol lof over de
abdij, die aan haar kloosterlingen een degelijke theologische opleiding verschafte en
hen voorbereidde op parochiedienst en zielzorg. Meerdere bisschoppen en
hooggeplaatste kerkelijke personen hebben in lovende bewoordingen geschreven
over de apostolaatsijver, de zielenijver en de studiegeest van Tongerlo's kloosterlingen.
Vóór 1263 bezat de abdij reeds 21 parochies, die in de loop der eeuwen aangroeiden
tot 42 parochies. Deze parochies waren geïncorporeerd en de abdij bezat aldaar het
begevingsrecht. De parochiedienst werd meestal door twee of drie kloosterlingen
per parochie waargenomen. Tijdens de godsdienstige troebelen in de 16e en 17e
eeuw hebben de witheren-pastoors het katholiek geloof verdedigd zodat in geen
enkele Noord-Brabantse parochie van Tongerlo het protestantisme vaste voet heeft
gekregen. Deze parochies zijn later gekend als de ‘witte lijn’. Tijdens epidemieën
en rampen bleven de pastoors op hun post en meerdere onder hen werden het
slachtoffer van hun toegewijde zorg aan de pestlijders. De betekenis van de abdij op
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sociaal en economisch gebied mag niet onderschat worden. Door landbouw en
ontginningen heeft zij betere levensvoorwaarden geschapen voor de mensen die aan
haar onderhorig waren. Het voorbeeld van een vernieuwde en meer rationele landbouw
werkte stimulerend en kwam ten goede aan de bevolking.
Speciaal moet wel de moer- of turfuitbating in de streek van Essen-Kalmthout
vermeld worden. Reeds vanaf haar beginperiode, maar vooral sedert de 15e eeuw,
heeft de abdij deze uitbating op grote schaal beoefend. Moervaarten werden gegraven
om de brandstof naar de turfmarkt te Roosendaal te vervoeren, waar deze verder
werd verzonden naar Zeeuws Vlaanderen en elders. Deze moeruitbating heeft welvaart
gebracht in deze streek, nieuwe dorpen en gehuchten met kerk en kapel ontstonden.
Dank aan de moervaarten kon ook de nodige stadsmest worden aangevoerd om de
grootse ontginningswerken aldaar tijdens de 18e eeuw uit te voeren. Prelaat Godfried
Hermans (1779-1799) zag de dingen in het groot. Om ook de Zuiderkempen een
economische opbloei te schenken had hij het plan opgevat een zuid-kempische vaart
te graven. Deze plannen waren klaar om uitgevoerd te worden, maar politieke
gebeurtenissen hebben de realisatie verijdeld.
Over heel het hertogdom Brabant lagen de abdijgoederen verspreid: meer dan
honderd abdijhoeven, molens, huizen, bossen, tiendegoederen, cijnsgoederen en
leengoederen. Dit enorm bezit stelde de abdij in staat om op grote schaal werken van
liefdadigheid te beoefenen. Het aantal armen dat door de de abdij werd geholpen,
overtreft alle verbeelding. Driemaal per week werd aan honderden noodlijdenden
een broodbedeling gedaan. Op bepaalde dagen en in tijden van
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hongersnood en schaarste aan levensmiddelen liep dit getal op tot in de duizende.
Geen enkele noodlijdende verliet ongetroost en ongeholpen de abdij. Prelaat Jan
Hamus van Westerhoven (1487-1501) staat in de geschiedenis bekend als de ‘vader
van de armen’. Omwille van de misbruiken, uitgelokt door leeglopers en vagebonden,
werd in de 18e eeuw van regeringswege een beperking opgelegd. Alleen erkende
armen uit de omgeving mochten nog aan de abdijpoort komen bedelen om alzo het
vreemd gespuis uit onze streken weg te houden.
Op politiek gebied hebben de prelaten eveneens een voorname rol gespeeld. Van
bij haar stichting heeft de abdij steeds goede betrekkingen onderhouden met de
hertogen van Brabant en met de voorname en invloedrijke families uit het hertogdom.
De eigenlijke medewerking in bestuurlijke en politieke aangelegenheden van het
hertogdom begon met prelaat Walter Bac (1333-1366), die een intiem medewerker
was van de hertog en belangrijke opdrachten kreeg in verband met 's lands bestuur.
Ook ontving hij, naast de zeven Brabantse steden, vanwege hertog Wenceslas een
Blijde-Inkomstcharter van 1356. Na de oprichting van de geestelijke of eerste stand
zetelden de abten in de Statenvergadering en werden aangeduid als bestendig
afgevaardigden. Meermaals heeft de abdij vrijwillig geldelijke steun verleend aan
de hertog. De abt toonde zich doorgaans een loyale onderdaan van de hertog, maar
wanneer diens politiek in strijd was met de rechten van de geestelijke stand of van
het volk, zullen de abten niet aarzelen hun rechten en privilegies te verdedigen.
Godfried Hermans, de laatste prelaat voor de Franse revolutie, heeft zich krachtdadig
verzet tegen de politiek van keizer Jozef II. Hij nam actief deel aan de Brabantse
Omwenteling, richtte op eigen kosten een regiment dragonders en voetvolk op, werd
algemeen aalmoezenier van het Brabantse leger en was een der kopstukken voor de
verdediging van de vrijheden en rechten van het volk. Naast hun aandeel in het
algemeen bestuur van het hertogdom hebben de prelaten van de abdij zich ook op
plaatselijk vlak verdienstelijk gemaakt voor de tijdelijke belangen van hun
onderdanen, want op meerdere plaatsen bezaten zij de grondheerlijke rechten. De
prelaat was grondheer van Tongerlo, Werbeek en Eindhout-Ham, van Kalmthout,
Essen en Huibergen en van Ravels. In deze plaatsen vaardigde hij de dorpskeuren
uit en bezat de hoge, middele en lage jurisdictie. Het laag of grondrecht met het recht
de schepenen aan te stellen bezat de prelaat te Hapert en Loon, te Diest, te
Zondereigen, te Noorderwijk, de Adorp, te Vissenaken, te Nijlen, te Broechem en
te Duffel.
Dank zij haar rijke inkomsten ontplooide de abdij een uitgebreid sociale activiteit;
zij steunde haar pastoors bij het bouwen of restaureren van kerken en pastories, maar
ook
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wetenschapsmensen en kunstenaars werden door de abdij daadwerkelijk gesteund
en aangemoedigd. Ter bevordering van de wetenschap en studie in eigen huis werden
vanaf de 15e eeuw regelmatig kloosterlingen gestuurd naar de universiteiten van
Keulen, Douai, Parijs e.a. Bij de oprichting van de universiteit van Leuven had de
abt zijn medewerking verleend. Ten behoeve van de studenten uit de verschillende
abdijen werd te Leuven het Norbertijns college opgericht (1571), waarbij zich prelaat
Mudsaerts in 1599 aansloot. Door de zorgen van prelaat Stalpaerts (1608-1629) werd
te Rome eveneens een Norbertijns college opgericht, afhankelijk van de abdij van
Tongerlo. Regelmatig doceerden Leuvense professoren in de abdij lessen in Theologie
en Heilige Schrift. Talrijke geleerden hebben in het voorwoord van hun werken de
abdij bedankt voor de steun die zij ontvingen bij het tot stand komen en publicatie
van hun studie. De abdij zelf heeft een aantal geleerden voortgebracht wier werken
nu nog een grote waarde hebben. Vele kloosterlingen, nadat zij een universitaire
graad hadden behaald werden ingezet in de
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parochiedienst, waar zij hun kennis ten dienste stelden van hun parochianen maar
die ten slotte ook een belemmering was om zich ten volle toe te leggen op studie en
wetenschap. Een parel aan Tongerlo's kroon is wel dat de abdij, na de opheffing van
de Jezuïeten in 1773, het vermaard werk van de Bollandisten van de ondergang heeft
gered door in 1789 de bibliotheek, de handschriften en de drukkerij op te kopen. Een
drietal kloosterlingen van de abdij, bijgestaan door twee bollandisten, hebben het
werk voortgezet. In 1794 werden het 52ste deel van de Acta Sanctorum en het 6e
deel van de Acta Sanctorum Belgii op de persen te Tongerlo gedrukt.
Ook allerlei kunstenaars vonden steun en aanmoediging in de abdij. Architecten,
beeldhouwers, schilders, kleinstekers, borduurwerkers, zilversmeden e.a. kregen
opdrachten. Voor de bouwgeschiedenis vernoemen wij Gielis Crabbe van Mechelen,
Antoon, Rombout en Laureis Keldermans, Philip Lammekens, Willem-Ignatius
Kerricx. Meerdere beeldhouwers zijn werkzaam geweest in de abdij voornamelijk
ter versiering van de kerk. In de uitgaven van de 15e eeuw komen naamloze
beeldhouwers van Antwerpen en Brussel voor. Al deze kunststukken zijn verdwenen,
uitgezonderd het witstenen O.L.-Vrouwbeeld van 1422. Uit de grote reeks van
beeldhouwers van de volgende eeuwen citeren wij Hendrik Cools van Herentals die
in 1535 de nieuwe orgelkast zeer kunstig versierde. Koenraad Meyt de Duitser, Jan
van Santvoort van Mechelen, Claudius Floris, Willem van der Borcht en Rombout
de Drijvere hebben in de jaren 1536-1547 gewerkt aan het Sacramentstorentje onder
leiding van Ph. Lammekens. Alleen een albasten sybillekopje is bewaard gebleven.
Michiel van Geel of van Gale van Breda treffen wij ook meermalen aan als
beeldhouwer. Arnoldus Jordaens maakte in 1643 en 1646 twee biechtstoelen en de
predikstoel. Verder vernoemen wij nog Neeffs, G. Remeys van Leuven van wiens
werk nog enkele restanten bewaard zijn gebleven; H.F. Verbrugghen, die met
verschillende hulpgasten in de abdij werkzaam was. Van W.I. Kerricx, tevens
bouwmeester en schilder, bezit de abdij nog twee grote beelden van een biechtstoel:
koning David en Lazarus.
Daarnaast zijn talrijke schilders die eveneens belangrijke opdrachten kregen 't zij
voor altaarstukken, versieringen in de abdij of portretten. Wij vernoemen er slechts
enkelen: J. Van Bockhorst, alias Lange Jan, de Francken, Jan Gossart, Goubeau,
W.J. Herreyns, V.H. Janssens, J. Jordaens, W.I. Kerricx, R. Van Orley, J.E. Quellin,
P.P. Rubens, D. Teniers, Rogier en Goswien van der Weyden.
Van dit rijk kunstpatrimonium is bijna niets in de abdij bewaard gebleven. De
Franse overheersing stelde een einde aan een eeuwenoud bestaan van de abdij. Op
6 december 1796 werd de abdij brutaal opgeheven; de 125 kloosterlingen werden
aan de deur gezet; de abdijbezittingen werden door de Staat aangeslagen en alle
kunstschatten samen met de bibliotheek werden verkocht of in musea ondergebracht.
Vele kunstschatten gingen onherroepelijk verloren en werden verwoest. De
abdijgebouwen kwamen in vreemde handen; de abdijkerk en de kloostergebouwen
werden afgebroken. De abdij scheen ten dode gedoemd, doch de verspreide
kloostergemeente bleef steeds de hoop koesteren eenmaal terug bezit te kunnen
nemen van hun Alma Mater. Tijdens het Hollandse regime strandden alle pogingen
op de moedwil van koning Willem en stilaan begonnen de overlevenden de hoop te
verliezen totdat de onafhankelijkheid van België nieuwe hoop deed oplaaien. Slechts
in 1837 mocht de abdij heropgericht worden op het kasteel van Bossenstein te
Broechem en in 1840, nadat de helft van de oude abdij was teruggekocht, kon de
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nieuwe abdijgemeenschap naar Tongerlo terugkeren. Een nieuwe abdijkerk en nieuwe
kloostergebouwen werden in grootse neo-gotieke stijl opgebouwd. Vrij spoedig
kende de abdij een merkwaardige en nooit geëvenaarde opbloei. In 1873 stuurde de
abdij enkele kloosterlingen als missionarissen naar Engeland. In 1896 werd het
uitgestrekt missiegebied van de Uele in Zaïre aan de abdij toevertrouwd. Het
aartsbroederschap van de Mis van eerherstel had haar hoofdzetel in de abdij; uit dit
werk groeiden de misweken en het liturgisch apostolaat. De eucharistische
studentendagen kenden grote bijval bij de studerende Vlaamse jeugd. Een retraitenhuis
werd gebouwd; nieuwe apostolaatsvormen ontstonden zoals Sporta, de Vesperkring.
De jaarlijkse Mariale dagen brachten eminente theologen in de congressen bijeen.
Na de oorlog ontstond het werk van Oostpriesterhulp dat uitgroeide tot hulp aan de
ontwikkelingslanden, het werk van de Anti-haat liga, het werk van Fatima enz.
Nieuwe stichtingen werden door de abdij gedaan in Engeland, lerland en Canada en
sedert enkele jaren heeft de abdij ook een werkterrein toegewezen gekregen in Chili.
Trouw aan haar devies Veritas Vincit blijft de abdij haar taak en opdracht vervullen
zowel binnen als buiten de abdij in dienst van de kerk en van het volk steeds de leuze
van de orde indachtig: Ad omne opus bonum paratus.
Notities over architectuur en kunstschatten De majestueuse lindendreef voor de
ingangspoort van de abdij werd geplant in 1676.
Het ingangsgebouw en monumentale ingangspoort met romaanse onderbouw uit
de 14e eeuw.
Het prelaatsgebouw in witte Gobertangesteen volgens de plannen van W.I. Kerricx
is opgetrokken in classicistische stijl in 1725.
Het bisschopshuis (gastenkamers) hierbij aansluitend is rond 1550 gebouwd door
Rombout Keldermans in Vlaamse Renaissancestijl.
Achter deze twee gebouwen een vleugel van de oude abdij met mooi torentje,
gebouwd in 1476.
Links van de abdijpoort: de bedrijfsgebouwen van vroeger uit de 16e en 17e eeuw.
Mooi lijnenspel aan de buitenkant langs de vest. De abdijhoeve met wasserij, gebouwd
in 1640. Aan de achterkant een laag uitlopend dak. Kerk: in neo-gotieke stijl gebouwd
in 1859 door P. Stoop.
De conventsgebouwen zijn opgetrokken in de 19e eeuw.
In de kerk, moderne aanpassingen in 1920 door architect Gobert: altaren in de
kruisbeuk, hoofdaltaar met ciborium, twee ambones. Modern O.-L.-Vrouwbeeld
achter in de kerk door beeldhouwer Fr. Ooms.
In de kerk: vier-klavierenorgel van J. Klais uit Bonn van 1933.
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Twee grote schilderijen van J.E. Quellin, De bruiloft van Cana en de Voetwassing
van Maria Magdalena.
Twee schilderijen van G.I. Kerricx, Het Paaslam in Egypte en De aanbidding van
het Lam door de ouderlingen.
De relikwiekas van de H. Siardus in 1619 gemaakt door Fr. Van Strijp; de
zilversmid W. Couwenbergh maakte de beeldjes en andere sieraden.
Schilderijen: In het prelaatsgebouw en gastenkamers. Een reeks geschilderde
portretten van de abten van Tongerlo en van Sint-Michiels te Antwerpen.
Rogier van der Weyden, Piëta, 15e eeuw. Judocus van Kleef, Madonna met slapend
Kind, 16e eeuw.
Daniël Seghers, Twee bloemstukken.
David Teniers, Bekoring van Sint Antonius. P. Franchois, Een kloosterzuster, 17e
eeuw. Adriaan Stalbempt, Aanbidding van de herders 17e eeuw.
Marten Mandekens, De heilige Familie, 17e eeuw.
De heilige Familie, paneel, 16e eeuw.
Frans Francken, Veroordeling van Christus, en De Kruisiging.
Lucas van Uden, Landschap.
Ecce Homo, toegeschreven aan Durer.
Het mystiek huwelijk van Herman Jozef, naar A. Van Dyck.
Francken, De rijke Vrek.
Cath. Pepyn, portretten van prelaat van Couwerven en van der Sterre.
Vinckebooms, Twee landschappen.
In de prelatuur: de wandtapijten in 1676 gemaakt door de brusselse tapijtmaker
Reydams.
In de sacristie: een roodfluwelen gewaad uit de 16e eeuw.
Een hoge mijter versierd met bergkristal, 16e eeuw.
De zilveren boekplaat van het evangelieboek in Renaissancestijl in 1543 gemaakt
door Hieronimus Mamacker.
Een zilveren reliekkoffertje uit het begin van de 15e eeuw.
Een processiekruis van 1613.
Een kelk met voet uit de 15e eeuw.
Kelken uit de 17e en 18e eeuw.
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Beeldhouwerk: Tegen de muur van de abdijschuur op het voorplein een
O.-L.-Vrouwbeeld in Avesnessteen, gemaakt in 1422. In het kloosterpand een
kruisbeeld uit de 14e eeuw.
Apostelbeelden van Petrus en Paulus uit het atelier van Artus Quellin.
In de oude kapittelzaal: twee beeldjes van de H. Godfried en de H. Herman Jozef,
einde 17e eeuw.
Een albasten reliëf van Nottingham uit de 14e eeuw: De boodschap aan
O.-L.-Vrouw. In prelaatskapel: twee terra cotta beeldjes van W. Pompe: O.-L.-Vrouw
en Sint-Jozef, 18e eeuw.
Restanten van kapelafsluiting uit oude kerk: fragmenten uit het leven van
Sint-Norbertus door Remeys van Leuven, 16e eeuw.
In de trapzaal van de prelatuur: twee levensgrote beelden van koning David en
Lazarus door G.I. Kerricx.
Da Vinci-Museum: Repliek van het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci. Dit
schilderij was vanaf 1545 in de abdij. Wondermooi.
Openstellingsdagen en -uren
De abdij wordt gedeeltelijk opengesteld op volgende dagen van 14 tot 17 u. Op
zaterdag en zondag is er telkens om 16 u. een gebedsdienst (Vespers) van ca. 20 min.
van woensdag 30 mei tot en met 5 juni van donderdag 7 juni tot en met 11 juni op
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli op zaterdag 21 juli en zondag 22 juli van zaterdag
28 juli tot en met zondag 5 augustus
op zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus
op zaterdag 1 september en zondag 2 september.
Deze data zijn onder voorbehoud vastgesteld en voor veranderingen vatbaar.
Dr. M.H. Koyen, archivaris
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De oude Abdij van Roosenberg te Waasmunster

Waasmunster is een van de oudste gemeenten van Oost-Vlaanderen. Ze ontplooide
zich bij de oprichting van de Abdij van Roosenberg in het jaar 1238. Het wel en wee
van deze gemeente is steeds nauw verbonden geweest met de bloei van de abdij.
Mede uit haar grondbezittingen zijn verschillende gemeenten ontstaan o.a. Lokeren
en St.-Niklaas-Waas. Tot voor de Franse Revolutie bezat Waasmunster één van de
rijkste en grootste vrouwenabdijen van Vlaanderen: de Abdij van Roosenberg. Het
was Walter de Marvis, bisschop van Doornik, die in 1238 vier zusters van de
congregatie van St. Victor van Parijs naar Hoogendonck (het huidige Waasmunster)
stuurde. Ze stichtten er de Abdij van Roosenberg. Op 10 mei vermeldt het
Necrologium: ‘Ipso die oblit Agnes monialis de Prato juxta Tornacum quae fuit prima
abbatissa nostri caenobii.’ Deze zuster Agnes was gekomen uit de abdij van Les
Prés-Porchins van Doornik. Menige jonkvrouw kwam zich aanbieden bij de eerste
overste Mevrouw Agnes. Door talrijke giften van vorsten, graven, edelen beschikte
Roosenberg weldra over aanzienlijke bezittingen, die zich uitstrekten vooral in 't
Waasland, in West-Vlaanderen en Nederland. Moerassen en dorre heidegronden
werden vruchtbare akkers en malse weiden. Pachters en werklieden konden moeilijk
meer toegevende meesters vinden dan de abdissen van Roosenberg.
In de loop der eeuwen heeft de abdij tijden van welvaart gekend maar evenzeer
troebele perioden: brand, overstromingen, plunderingen, uitdrijvingen. Telkens kwam
Roosenberg manhaftig de moeilijkheden te boven tot op 23 januari 1797 de religieuzen
er voorgoed verjaagd werden. Wie de abdij bezocht in de eerste jaren van het bestuur
van Mevrouw van Crombrugghe, 29e abdis van Roosenberg (1766-1812) zal zeker
nooit gedacht hebben dat enkele jaren later van die fraaie kloosterwoning en bloeiende
communauteit niets zou overblijven dan puinen en enige geïsoleerde kloosterlingen.
Het uitgestrekte domein werd bereikt langs een prachtige laan waartoe een zwaar
ijzeren hekken, dat versierd was met 2 kunstig gesmede wapenschilden, toegang
bood. Wandelend door de laan trok men door lachende weiden: ‘de calvermeersch,
de biesenmeersch, de verkensmeersch, de meersch achter de spijcker’ om uit te
komen bij een hoge muur sedert 1663 gebouwd om het abdijbeluik, ingesloten door
brede wallen, waar het water van de Durme door een sluis langs de ‘Kille’ instroomde.
Statige witte zwanen dreven op het water en verhoogden de sierlijke indruk van de
mooie gebouwen met hun 130 kamers. Het gastenverblijf was rijkelijk ingericht,
vooral door de families van de kanunnikessen die meestal tot de adel behoorden. De
façade van de abdijkerk was opgevat in de gewone trant van de Renaissance in
Vlaanderen, tijdens de XVIIIe eeuw. De kerk was rijkelijk voorzien van marmer,
zilverwerk, schilderijen, kunstvolle houten kerkmeubelen. In de kerk, maar ook in
het pand, lagen talrijke graven van abdissen, religieuzen, edellieden en voorname
weldoeners. Prachtige hovingen strekten zich uit rondom de ‘huysagie’ waar een
grote variëteit van bomen en planten en ook fonteinen de aandacht trokken. Wanneer
men de schone kerk met haar slank torentje bewonderde; de ruime gebouwen met
hun fraaie trapgevels en de ontelbare vensters tintelend in het zonlicht; de uitgestrekte
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tuinen en boomgaarden, dan, zegt de geschiedschrijver, komt ons het vleiend woord
van de Luikse Prévost de le Val op de lippen: ‘Rosa est florum regina; Roosenbergh
est la reyne des abbayes’... Zo leefde de abdij tot het einde van de 18e eeuw; de
Franse Revolutie stelde op brutale wijze een einde aan zoveel eeuwen leven in
Roosenberg. Uiterlijk tenmiste...
Bladerend in de oude archieven vinden we een merkwaardig relaas van de inval
van de republikeinse Franse soldaten. Na enkele dagen was Roosenberg 'n soort
kazerne geworden, waar ‘de hoofdmannen likeuren en bijzonderlijk wijn met volle
stoopen dronken...’. Daarna moest de ‘seese’ van de abdij ingespannen worden om
die helden te vervoeren... Het kostbaar mobilair met de kunstschatten werd in
verzegelde kamers vergaard door de Fransen. In het belang van de abdij besloot
Mevrouw van Crombrugghe de grens over te steken naar Duitsland met een deel van
het kostbare archief. Daar verbleef ze geen vol jaar en keerde naar Roosenberg terug.
In januari 1797 werden de religieuzen voorgoed uit hun abdij verjaagd door de
Fransen ‘omtrent den vier uren naer middag ons uytgejaeght met geweldt en gevolgd
van zestien hoesaren...’. De kloosterlingen gingen schuilpaats zoeken bij familie en
vrienden. Kort na de verjaging volgde de verkoping van het ‘nationale goed’ van
Roosenberg. Altaren, schilderijen, kerkmeubelen werden op 23 september 1797
openbaar verkocht voor spotprijzen en weldra begon de afbraak van de prachtige
abdijgebouwen. In 1825 werden de laatste puinen weggeruimd en naar de zeedijken
vervoerd.
In 1811 waren er reeds 10 religieuzen overleden en op 15 december 1812 stierf
ook de abdis Mevrouw Anna-Maria van Crombrugghe
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Foto's Studio Debro
Roosenberg vóór de Franse Revolutie.

te Hamme-St.-Anna. In 1830 bleven er nog vier religieuzen over van het machtige
Wase munster. De vrome en rijkbegaafde jonkvrouw Joanna van Doorslaer de Ten
Ryen schonk een merkelijk deel van haar fortuin voor de opbouw van een nieuw
klooster in de Kerkstraat. Deze nog bestaande abdijgebouwen hebben geen
kunstwaarde. Op 11 juli 1831 trad jonkvrouw van Doorslaer in. Het oude Roosenberg
herleefde na bijna 35 jaar uitgedoofd te zijn. Nieuwe kandidaten kwamen zich snel
aanmelden. De bewoonsters leefden er stil, zich wijdend aan het koorgebed, handwerk
en onderwijs. Dit laatste werd in 1880 opgegeven en in handen gelegd van de Zusters
Maricolen, thans genoemd Mariazusters van Franciscus.
Zo is Roosenberg één van de zeldzame vrouwenabdijen geworden, die terug
herleefden na de Franse Revolutie. Omwille van de huidige vermindering van zijn
ledenaantal keurde Rome op 15 september 1971 de aanvraag van de overblijvende
zusters goed om een fusie te vormen met de Mariazusters van Franciscus. Op deze
wijze zal de traditie van Roosenberg voortbestaan als contemplatieve gemeenschap.
Een enig-mooi stuk grond (± 2 ha) midden de bossen op de rug van de hoogvlakte
van Waasmunster is aangekocht op 'n 800 meter van de afrit van de

Zegel van Karel de Stoute in groen was.
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Relikwieschrijn in schildpadbeen en ebbenhout.
Het Mariabeeldje is de oudste voorstelling van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Spaans beeldje).

Charter van Karel de Stoute in 1474.

E3. Daar in een oase van stilte en natuurschoon, met een uniek zicht op de
Durmevallei zal binnenkort een nieuw gebouwencomplex opgericht worden bestaande
uit kapel, kleine abdij, gastenafdeling en museum; alles vermoedelijk in de sobere
stijl van architectonische ordonnantie gebaseerd op het plastisch getal. Zijn schat
van aloude oorkonden, slaepers, obituaria, figuratieve kaarten, registers van 1448
tot einde 18e eeuw, liturgische boeken, porselein, kristal, tin, koper enz. zullen er
onafscheidelijk mee verbonden blijven. Het merkwaardig archief nodigt uit tot
kennismaking met de geschiedenis gelegen tussen de 13e en 20e eeuw. Waarom zelf
niet eens komen kijken? Tussentijds heten we iedereen welkom in de oude abdij,
Kerkstraat, 32. Het museum is er open van 9 tot 11 u. en van 14 tot 16 u. In de nis
naast de poort staat het beeld van O.L. Vrouw van Roosenberg; het is geïnspireerd
op een oud abdijzegel uit de 13e eeuw en in de toegangshal prijkt een kleurrijke reeks
wapenschilden van de abdissen van Roosenberg.
Weet u dat Waasmunster zelf veel natuurschoon biedt? U kan er een wandeltocht
maken langs wegen en paadjes, die opklimmen naar de Waasmunsterse ‘hoogvlakte’
die tot drieëndertig meter boven de vallei rijst. U wandelt door een stukje ‘Kempen
in Waasland’ met zijn dennenbossen met beukendreefjes en heideplekjes en de vloer
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van mos en dorre naalden, door een klein duinlandschap met heidekruid,
jeneverboompjes en blanke berken.
In éénklank met die natuur moge weldra in het vernieuwde Roosenberg de lof van
God voortklinken in trouw aan de eeuwenoude traditie. Mogen in de toekomst vele
zoekenden stilte, rust en bezinning vinden in dit gastvrije oord.
Zuster Alena
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vlaanderen
Kunst en Geest
De mogelijke christelijke expressie op het artistiek profaan vlak
Vooraleer ik me over het thema ‘christelijke expressie op het artistiek profaan vlak’
nader uitlaat, moet ik enkele eventuele misverstanden voorkomen, andere de vrije
teugel geven en vooraf bekennen:
1. dat het probleem niet nieuw is;
2. dat ik het niet volledig behandeld heb;
3. dat ik het niet oplossen zal maar dat er geen twijfel bestaat dat het tijd wordt
erover te spreken.
In feite is de vraagstelling zo oud als de ontmoeting van de christelijke expressie
en het artistieke profane gebied, waarbij men impliciet veronderstelt, dat er tegenover
het artistiek profaan domein (gebied) een artistiek sacraal domein staat, waarbij de
christelijke expressie tenminste tot vandaag, mogelijk, met sukses geformuleerd en
volledig aangenomen en erkend is.
Over het artistiek sacrale gebied moet ik hier weliswaar niet spreken, want er wordt
van het standpunt uitgegaan, dat daar de christelijke expressie zich vruchtbaar kon
ontwikkelen en formuleren, door de eeuwen heen en tot vandaag.
Of tenminste tot gisteren, ofwel ook enkel tot gisteren. Want een van de redenen
voor de aktualiteit van ons thema is de schijn of de bezorgdheid, dat het ‘artistiek
sacrale gebied’ op het punt staat ‘het tijdelijke te zegenen’, en dat de in zijn vruchtbaar
klimaat zich ontplooiende aktieve mogelijkheid tot christelijk artistieke
uitdrukkingskracht, in de ruwe bolster van het profane aan een natuurlijke
bevriezingsdood blootstaat.
Voor mij echter, die vertrouwd ben met de ruwe maar versterkende sfeer van het
profane gebied, heeft de ervaring van de laatste jaren het thema op een andere manier
in de belangstelling geplaatst. Het groeiende bewustzijn namelijk, dat de grenzen
tussen het sacrale en profane gebied verdwijnen, biedt de verheven uitdaging, die
immers tegelijkertijd het definitieve bewijs en garantie zal zijn van ons christelijk
‘Diesseits’-begrip; de uitdaging de wereld - dan niet langer meer ‘profaan’ - te laten
doordringen van de christelijke expressie, van de boodschap van Jezus Christus, in
alle directheid, die bij de mensen mogelijk is.
De uitdrukkingskracht van de artistieke aktiviteit kan in dit proces als een van de
grandioze mogelijkheden van menselijke ontplooiing, een nieuwe dimensie verwerven
in de zin van een christelijke strukturering van dit gebied, dat in ons onderwerp nog
‘artistiek profaan gebied’ genoemd wordt.
Daartoe is vereist dit gebied naar de mensen toe open te stellen; dit betekent het
herstel van het onmiddellijke kontakt tussen kunst en kunstenaar enerzijds, tussen
kunst en enkeling, groep, gemeenschap anderzijds.
Dit betekent niet, dat men de religieuze expressie uit het ghetto van de kerkelijke
ruimte moet bevrijden, en dan in de musea moet hangen. De musea zijn hoogstens
dokumentatie van een deel van dit verschijnsel, waarvan we de benaming ‘artistiek
profane gebied’ reeds in vraag gesteld hebben en dat tenslotte alle facetten van ons
leven moet doordringen als artistieke struktuur en niet als ‘gebied’, als een soort
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afbakening van het wetenschappelijk of technische gebied, of het gebied van de sport,
of welke andere soort ‘gebied’ dan ook.
Drager van deze struktuur als kreatieve formulering van de christelijke expressie
in onze wereld is de kunstenaar als christen. In deze contekst hebben we reeds heftig
van gedachten gewisseld over de vraag, of er een christelijke kunstenaar bestaat.
Zolang het om de vraag ging naar de artistieke expressie van het christelijk-sacrale
als opgave - die in wezen door kerkelijke instellingen en gevormde christelijke
gemeenschappen gesteld werd - stond achter het probleem de schaduw van de
argwaan, nl. dat de christelijke kunstenaar zichzelf beschouwde of beschouwd werd
als een soort kunstschepper, wiens specialiteit ‘sacrale kunst’, als geheim enkel van
de gelovige christen zou zijn en tot het zich elders vrij ontplooiend artistiek
uitbeeldend vermogen geen toegang krijgt.
Het probleem wordt niet langer gesteld. Het is omgekeerd. De vrije ontplooiing
van het kreatief beeldend vermogen in de wereld in de zin van ons onderwerp zet de
kunstenaar als christen aan tot christelijke expressie.
Hij, de kunstenaar als christen, hij is het die optreedt en in zichzelf zijn taak vindt,
daar hij kijkt tot op de bodem, en naar de vragen luistert die in onze wereld opkomen.
Hij beantwoordt ze kreatief met de rijkdom van zijn geestelijk vermogen als christen
en zijn begaafdheid als kunstenaar. Hij vindt ze in de ontmoeting met de mens, zijn
milieu, zijn nood en zijn heimwee. Hij geeft die hulp, die de artistiek begaafde aan
de zintuigen, de ziel, de hand en het hart kan geven.
Tegenwoordig volstaat het niet de opdrachtgever genegen te zijn en van hem
opdracht en ‘voorontsteking’ te verwachten. Het is ook niet voldoende, zijn diensten
aan de gemeenschap aan te bieden en te wachten tot ze paraat is gebruik te maken
van de mogelijkheden die de kunstenaar schept.
Het is zelfs niet voldoende, op de staat te hopen, die procentuele aandelen in
kunstinvestering voor bepaalde doeleinden kan vastleggen. Deelgenoot van de
kunstenaar is de groep, de buurt, zijn de kinderen op de markt, in het park, is de
vrijetijdsburger, de huisvrouw, de eenzame, oude man; in het algemeen zijn de mensen
zijn deelgenoten. Zij kunnen zijn opdrachten niet zelf stellen, hij moet ze vinden.
Hij vindt ze, waar voor de mens, langs hem voorbij, over hem heen, aan zijn milieu,
aan zijn atmosfeer geprutst wordt. Hij moet intreden in het verloop van de verandering
en er plastisch het spoor van zijn artistieke aktiviteit inprenten. De deegachtige teams,
die de openbare atmosfeer moeten organiseren, moet hij met het zuur van zijn
verbeelding doortrekken; de stijve stompzinnigheid van het vlakke overdenken en
veranderen; het genivelleerde omploegen en modelleren; de bloedloze materialisering
veranderen en spiritualiseren. Het steriel verloop in tijd en ruimte verlevendigen en
als ervaring bewust maken.
Dat moet hij als kunstenaar, als christen. Men vraagt zich af hoe? Er zijn rondom
voorbeelden, we kunnen daarop nader ingaan tijdens de diskussie. Als ik tot slot nog
een keer mijn thema tot volgende vraag herleid: ‘Zijn er mogelijkheden tot christelijke
expressie in het artistiek profaan domein?’, dan mag ik de

Vlaanderen. Jaargang 22

42
vraag vereenvoudigen: ‘Biedt onze wereld aan de christen, ruimte voor zijn artistieke
ontplooiing en christelijke expressie?’ Volgens mij wel. Meer nog. Onze wereld
verlangt naar hem. Hij is uitgenodigd, in deze wereld binnen te dringen, deze wereld
te leren begrijpen, de mens te zoeken en zijn wensen, zijn noden en zijn bestemming
op te sporen. Hij wordt ertoe aangezet de christelijke trekken van het mensbeeld
bloot te leggen en de daaraan beantwoordende gedaante van de ‘Umwelt’ pakkend
te vormen.
Hij neemt initiatief, hij werkt mee, overal, waar mensen voor mensen handelen.
Hij luistert, ziet en drukt uit. Hij gaat een nieuwe positie innemen, midden onder ons,
van waaruit hij aan zijn roeping kan beantwoorden, voor de mens het betere te
bewerken, overeenkomstig zijn plicht tot christelijke expressie.
Arch. Heinz Buchmann
(Referaat voorgedragen op de internationale samenkomst van SIAC te Würzburg.
Vertaling J. Vanbrussel.)

Poëtisch bericht
Deze rubriek is voorbehouden aan ongepubliceerde gedichten van leden of
abonnés. Adres: Redactie, Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.

Vietnam
Nachten als zilte muren
wachten die naar sluipers vuren
alleen de bergen staren rustig voor zich uit...
bomen verdorren
met de mensen mee
in 't drek van nieuwe fronten...
Ach Vietnam
met zijn duizend stalen monden
Nooit meer oorlog!
(illusiekreet en eeuwenoud bedrog)
Stomme oorlog, stomme mensen
men blijft maar grotesk Nieuwjaar wensen
met in 't lijf
de sporen van leed en nijd
't Mensdom sterft nog aan zijn oorlogsvlijt!
F. Van de Velde

Bodhi
het evenwicht op de ziel
Voelend de nieuwe nagels en stekend de huid
Tastend als een spin,
Glijd ik met het oog open over je wezen,
Plotseling omheind met pratende planten.
En je bent onuitsprekelijk goed, o web van warmte.
Ontbindend de regels en overtredend de wetten
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Van de zwaarte, sluip ik trillend de buik en benen
Met mijn lippen en handen
Roerend over je ogen
En je bent mooi, als vlinders en vogels.
Vijfvoudig sprekend roep ik je toe
En je luistert naar mijn woorden en wensen
Die je oor nog vóór mijn hand bereiken.
En ik weet dat je luistert als een lichaam van liefde.
Als een vel van veiligheid.
En laat in de nacht, de naam, de noemer, de genoemde,
Komt het opperste ontwaken gegleden uit het woord:
Zinvol, zinloos.
O bloem van bezinning, orgel van opgang.
Rob Goswin

Mythe
‘rien ne se crée, rien ne se perd’ Lavoisier.
Euforie, evenmin het eeuwenoude evenwicht,
Verbroken en verstoken,
De ruimte ontruimd: de mens, monodrama, leven en dood.
Mythologisch is een mythe een maatstaf voor de
Machteloosheid, een stap verder, de alchemie,
De analyse van de aarde uit de aarde, de aarde boven
De aarde.
De ruimte, beruimd en beroofd.
Nog altijd is de kosmos niet meer dan dit:
Een koperen kandelaar of soms een karmijnrood kruis
In een kleine kerk.
De kosmos, mijn geliefden, is meer dan een kathedraal
Zonder dak:
Een mythe is een monoloog zonder tegenspraak,
En dus soms één grote leugen.
Zeg mij nu, wat is de mens
Rob Goswin

Slotakkoord
Met in zichzelf die drang
zo ongebonden als een ademzucht
't fluidum van geest en hart
dat zwijgzaam en verborgen
op stenen teert die zacht en week
de massa vormen
en kneden tot een harp
die bijna ziel wordt en dàn breekt.
En breekt tot dotten
waarmee de vogels nesten bouwen
's nachts in hoge zwarte bomen.
En breekt in flarden
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harder nog dan schurend rauw metaal.
En breekt in dromen
waarin tranen parels zijn
van onbegrip en grenzeloos verdriet.
En breekt zoals het was geboren:
in honderd zachte mooie tonen
het neon van een nooit begrepen lied.
R. Castelein
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De zwarte vlucht der vogel
Verraad
aan elke dag
Ongesproken
het woord
dat ik aan elke
leugen zag
Een riet
dat nooit de wind
trotseert
De zwarte vlucht der
vogel
die mij het sterven leert
Rachel Desmet

Gedicht
de avond in dit abdijkoel huis
rijpt als een najaar in elk raam
de wanden lijken uitgehold in appel
geurig bleek en onbeschrijflijk zacht
daarbuiten wordt de stad
een latex-stolp van huizen
ze bewaren er voor morgen
hun voosheid in hun korst
het laat en aromatisch licht
speelt amoureus in elke lijst
en onverwacht duwt plots de nacht
zijn sidderende weefsel in mij binnen
Maria Messens
mijn ommuurde kamer
behoedzaam als een hagedis
verraden
en het leven achterhalen
in de paradijselijke nacht
ademhalen als een reuzevaren
met een ingetogen stam
de eenzaamheid in heksenkringen planten
nieuwe kloosterpanden
ik word er abt
Maria Messens

Zwanenzang
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de tijd is niemand anders dan de dood
die maalt met trage kaken
en koel berekenend als ijs
de wijsheid weet te kraken
zodat alleen het jonge vuur
dat dwaas en onbedacht
de wegen brandt
en slaat
en star
verstenend in de gloed
van bloed
maalt met de kaken
Thomas Triphon

Normandië
Lees aandachtig de namen op de zerken,
die grauw in hun mossen uniform
op wacht staan bij de uitgestorven kerk.
De doden immers bevolken dit land van zieke olmen.
Een poos toeven ze in de verzakte huizen,
ze melken een koe,
morrelen in de schuur, groeten de postbode die voorbijsnort,
dan vlijen ze zich weer onder de oude steen,
tevreden en gerust.
Zoals het was is alles gebleven.
En waar het land abrupt afbreekt
en loodrecht stort in zee,
en bij duizenden de meeuwen
te schreeuwen hangen op de wind,
slaan golven witte tanden
in mergel van tarwebrood.
De zee vreet aan dit land van zieke olmen.
De doden zijn met de zee verzoend.
Jaak Stervelynck

Herfstland
ik zou weer willen wandelen
tussen de uren van voorheen
tuinman zijn
vreemde in de morgenmist
tussen de eerste zonnerepen
mijn aarde opnieuw ontdekken
blij zijn om de herfst
die schoon is
zoals nog nooit tevoren.
Gilbert Coghe
Je peilt de toekomst met je blauwe ogen
zoals een hinde naar een verte lonkt
die groen en sappig, veilig opgeborgen
een lentelied weerkaatst
totdat de eerste zonnestraal je droombeeld zal verwarmen
aan het aambeeld van je eigen hart;
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je bleke mond de zon zal zijn tot woorden
die nog nooit zijn uitgebracht.
Je spreekt een taal die niemand ooit begreep;
uw woord was ziel, uw hart was kracht:
een liefdeslied dat duizendvoudig vonken slaat
op zware stalen deuren.
En wacht, op winters, zomers, dagen, nachten,
doorheen de sferen van je bonkend hart
op mensen die niet luisteren kunnen,
die harder zijn nog dan je dacht.
Er is geen hoop meer in de zon,
geen kleur in lentebloesems,
alleen een warmte die je gillen doet:
een gloed uit bodemloze vuren,
(één enkeling die je niet veracht)
je draait je om en telt de uren
die door jou zijn uitgedacht.
R. Castelein
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Binnenlands aktueel
Gentleman Gezelle
Voor de onlangs verschenen nieuwe dundruk van Gezelles gedichten met, naar de
mate van het mogelijke, genormaliseerde morfologie, bedacht G. Durnez de naam
‘Gezelle in clergyman’. Voor de hiernavolgende uitweiding over Christine D'haens
vertalingen van Gezelle in het Engels leek mij bovenstaande titel niet ongeschikt.1
Christine D'haen vereert uitermate de dichter Gezelle. Voor haar is hij kwalitatief
en kwantitatief énig in de wereldliteratuur. Dienaangaande schreef ze summier haar
mening neer.2 Ze publiceerde meteen een lijst van zesenzeventig gedichten die zij
‘als gehele gedichten zeer mooi vindt... De talloze prachtige regels, strofen, delen
van gedichten en brokstukken zijn niet meegerekend’. Naderhand voegde ze hieraan
twee gedichten toe, m.n. ‘O brooze levendheid’ en ‘Gekamde koning Canteclaar’,
allebei uit Tijdkrans.3 Terloops, genoemde lijst diende voor de uitgever Desclée De
Brouwer als grondslag voor de luxe-editie G. Gezelle, 100 gedichten.4 Voor de
afronding der keuze werkte de dichteres samen met A. Demedts. Mij viel de eer te
beurt het prins-heerlijk boek in te leiden, Gezelles teksten lichtjes om te spellen en
bondig de opname van Henriette Roland Holsts essay te verantwoorden. Dit alles
wordt hier vermeld omdat laatstgenoemde dichteres straks een schakel uitmaakt van
onze uiteenzetting.
Laat ik terugkeren naar Christine D'haen.
Van jongs af moet zij Gezelle vereerd hebben. Reeds in 1948 (ze was toen
vijfentwintig) leverde zij vertaaloefeningen uit Gezelles dichtwerk. In 1949 werden
die vertaalproeven ingrijpend door verscheidene autochtone Engelsen bewerkt.
Ze werden ‘re-translated’ in 1970. De Colibrantuitgave is onbetwistbaar het
resultaat van jarenlange harde arbeid. Nu kunnen wij ons afvragen wat er precies in
Gezelles gedichten deze taaie volhardende genegenheid - oorzaak van zoveel
onbetaalde arbeid - heeft gaande gemaakt? De vraag kan tot vele veronderstellingen
leiden. Om niet in loze hypothesen te vervallen onderzoeken wij haar
voorkeur-gedichten. Dáár ligt voorzeker een objectiever antwoord. Want onderlinge
verering is uiteraard geen bewijs van gelijk-zieligheid, van congenialiteit. Een
denkfout die ik geneigd ben te maken.
Oppervlakkig gezien is die voorkeur - zoals blijkt uit de lijst van achtenzeventig
gedichten - niet zo verbijsterend nieuw. Ze huldigt de gevestigde traditie betreffende
de natuurlyricus. We staan voor de klassieke dichter van onze bloemlezingen, zij het
uitgebreider. De klassieke Gezelle zoals hij vermoedelijk de eeuwen zal trotseren.
Bij nader toezien evenwel meen ik D'haens persoonlijke visie, in de natuurgedichten
dan, te ontwaren. De natuurgedichten die haar voorkeur wegdragen zijn precies
allemaal gedichten waarin de natuur zo intens werd doorvoeld en met gevoel bedacht
alsof ze zelf een gevoelig wezen, een mens was geworden. Het gedicht dat D'haen
boven alle andere stelt wijst die richting aan. Het is ‘Bereukwerk en berijkdomd’
(Tijdkrans). Ik citeer: ‘Dit is volmaakt, omdat het in één adem verenigt het geluk
van morgen, middag en avond, en het geluk is enkel bewondering’.5 Even tevoren
had ze, meer in het algemeen gesteld: ‘Bij Gezelle is dichten ademen, zuiver in- en
uitademen, het is dus zuiver levensbewegen’. Het culminatiepunt van genoemd
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gedicht is bijgevolg het vers 15-16: ‘En ééne is ons de zoetheid van den zelfsten
asemtocht’. Het ware niet verwonderlijk dat dit vers haar algemene uitspraak van
daareven had geïnspireerd.
Iedereen kan het proberen: op een zonnige meidag, onder een bloeiende glycine,
het gedicht ter hand. Het gedicht in je opnemen en je laten opnemen door het gedicht,
ademen op het ritme van het gedicht, dichter worden met de verzen, plant worden
in het gedicht, menszijnde voelen en denken als de plant; ééngeworden met het ander
wezen jezelf als mens terugvinden. Je kan er staan voor Piet Snot als je het niet ernstig
opvat (of indien je vrouw je doende ziet). Maar bij welslagen hebben we iets van
‘dichten’ ontdekt en zowaar een wezenstrek van D'haens dichterschap ervaren. Gezelle
en D'haen zijn beslist verwant.
Omtrent H. Roland Holst-van der Schalk, waarover boven sprake, rees een
gelijkaardige vraag. Een des te boeiender vraag vanwege het hemelsbreed verschil
tussen deze dichteres en Gezelle. Ze lijken wel antipoden uit twee verschillende
werelden.6 Haar bewondering voor Gezelle, weliswaar tegen andere achtergronden
dan de gebruikelijke anno 1931 (het jaar van haar essay) was nochtans én gefundeerd
én eerlijk. Aanvankelijk waande ik haar hoogschatting van Gezelle op psychologische
bases gevestigd: zij leek mij een typisch mannelijke vrouw en Gezelle lijkt mij krachtens zijn alomme vertedering - een typisch vrouwelijk man. Ik vergiste mij.
Volgens G. Knuvelder leefde en schreef H. Roland Holst wel degelijk vrouwelijk.7
Indien iets haar naar Gezelle doet aarden is het haar dynamisch, onvast, voortvarend
temperament, waaruit een gelijksoortige levenstrant voortkwam. Wat er mogelijk
méér van aan is, valt buiten mijn gezichtsveld.
Om samen te vatten: van die twee grote dames uit de Nederlandse letteren heeft
Christine D'haen, naar mijn gevoel, de diepste kennis van Gezelle. Ze heeft hem niet
alleen verstandelijk doorgrond, maar gevoelsmatig ervaren, ‘beleefd’. Haar appreciatie
acht ik daarom de hechtste, de zuiverste, de vertrouwbaarste. Danken wij aan H.
Roland Holst de waardering van Gezelles rationeler verzen (denk aan haar ontdekking
‘'k En ete niet’, Tijdkrans), zo kennen wij via D'haen - die zinnelijk-metafysisch
schouwt - een intiemere binnenkamer van Gezelles lyriek, die der vereniging nl. van
de mens met het andere.
Deze Christine D'haen brengt ons vijfentwintig Gezelle-gedichten in vertaling.
De twee lezingen naast elkaar, Nederlands naast Engels. Het zijn, zoals boven gezegd,
vrijwel alle bekende gedichten. Op één na wellicht, m.n. ‘O gij dikke, welgekleede,
welgevoede vliege’ uit Tijdkrans. Drie echter komen niet voor bij de
voorkeurgedichten: ‘De navond komt zoo stil’ (juni 1882, Tijdkrans), ‘Paaschen’
(1890, Tijdkrans) en ‘Moederken’ (4.5.1891, Laatste Verzen). Dit is niet zo
verwonderlijk. D'haens arbeid ligt over tenminste een kwart eeuw gespreid en binnen
zoveel jaren zijn smaak en voorkeur aan schommelingen onderhevig.3
Het siert haar dat ze dit toegeeft. Het waarborgt echtheid. De graad van
vertaalbaarheid speelde ook wel zijn rol. Doch hieromtrent laat de vertaalster ons in
het ongewisse. Een lichte teleurstelling is voor mij het ontbreken van ‘Bereukwerkt
en berijkdomd’. Is dit vers onvertaalbaar gebleken? Of was de tijd na de ‘ontdekking’
te kort?
Christine D'haen heeft dus Gezelle vertaald. In het Engels. Een a priori haast
onmogelijke taak. Naar het oordeel van insiders (ik bedoel: mensen die het Engels
beheersen) nochtans met volkomen succes. De affiniteiten tussen Gezelle en de
Engelsen, tussen het Engels en Gezelles kunsttaal (ze zijn inderdaad zeer innig en
intens) hebben het de vertaalster - zoals B. Kemp het in zijn inleiding (blz. 18) aanstipt
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- mogelijk iets lichter gemaakt. Hoe dit zij, zulk vertaalwerk is een
reuze-onderneming, niet zo zeer naar de omvang maar naar de afwerking. Voor een
soort van allerfijnste kloskant gebruikten oude vrouwtjes destijds de term
‘toveressekant’. Zonder slinkse bedoelingen, dit is hier het juiste woord.
Laten we nu enkele hoedanigheden van haar vertaalwerk beschouwen.
Er is vooreerst een bijzonder taalkenmerk. Tot in zijn archaïserende taaldrift heeft
Christine D'haen Gezelle nagevolgd. Haar Engels bevat, welbewust, veel oud Engels.
Met recht en reden. Want ook Gezelle - sinds ongeveer 1860 - archaiseerde zijn
kunsttaal. Ze is, naar zijn eigen opvatting, oud Vlaams veeleer dan Westvlaams (Of
die twee identiek mogen heten is de hele vraag, het positief antwoord op die vraag
de hele dwaling!). Naar zijn levenseind toe ontaardde die archaïserende taaldrift bijna
tot een obsessie. Dit kunnen opvangen vergt een ontzaglijke kennis van het Engels,
maar werpt ook vragen op. D'haens kennis valt niet te betwisten. Haar aanleg
overigens dreef haar mede in die richting.
Van Wilderode schrijft: ‘Daarbij komt nog een eigenaardige voorkeur voor
archaïsmen in woordkeuze, schrijfwijze en grammatica...’8. Maar, vraag ik mij af, is
de Engelse lezer zo beslagen in het voorvaderlijke Engels dat hij, zonder voetnoten,
zuiver begrijpen kan? Of
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is deze bibliofiele uitgave dan toch uitsluitend voor fijnproevers en gespecialiseerden
bestemd? Om een paar voorbeelden te geven: zijn ‘bloom’ (blomme), ‘nay’ (neen),
‘cricket-tale’ (krekeltaal) voor iedereen direct duidelijk?
Ten tweede treft ons het klankexpressieve aspect van de vertaling. Tot in ritme,
metriek, strofenbouw, rijmnschema, (aantal) versvoeten, oversprongen e.d., volgt
Christine D'haen - als een onwrikbare mimosa imitatrix uit Rijmsnoer - de dichter
Gezelle op de voet. De klankgevoelige, taalvirtuoze dichteres zul je niet zomaar op
een overtreding betrappen. Bijna vanzelfsprekend kan ze niet elk vocalisme
handhaven, maar ze vergoedt de ontstentenis hiervan rijkelijk met een ander
vocalisme. Voor zover ik andermans oordeel overnemen mag: ze heeft de uiterste
mogelijkheden uitgeput. De kennis waarmee ze werkte, de klankeffecten die ze
bereikte, de verstouwde arbeid die zij aan dit vertaalwerk besteedde, gaan de gewone
maat te boven en dwingen ons tot ingetogen eerbied.
De derde hoedanigheid is haar opvallende trouw aan de woordbetekenis. Bij het
vertalen, vooral dan van poëzie, is het gevaar voor conflicten, voor
onverzoenbaarheden tussen klankbeeld en denkbeeld, tussen de ‘muziek’ en het
‘stomme woord’ bijzonder groot. D'haen heeft beslist voor het eerste gekozen. Ze
offerde af en toe de woordbetekenis. Hoe kon het anders wanneer ze én archaïsmen
én het hele prosodischstilistisch apparaat moest verdisconteren in haar vertaling?
Het merkwaardige is dan weer dat D'haen je onmiddellijk vergoedt met b.v. een
(door Gezelles tekst) verantwoorde alliteratie, waar ze, een zeldzame keer, een
woordbetekenis prijsgeeft. Een schitterend voorbeeld hiervan (blz. 52-3) waar ze
‘dikkens’ vertaalt door ‘duly’, toch wel aardig verschillend in betekenis. Zulke prettige
discrepanties zijn evenwel uitzondering, ik bedoel zeldzaam, en overigens
onbeduidend voor de hele tekstbetekenis. Het is verbazend hoe dicht je de twee
versies tegen elkaar kunt aandrukken zonder wezenlijk onderlinge stoornis te
veroorzaken. Christine D'haen heeft ongeveer even tekstgebonden vertaald als H.
Vroom in zijn Latijns omzettingen9; minder vrij (onontkoombaar!) dan W. Willems
in zijn Franse vertalingen10. In vergelijking met Gezelles ‘omdichting’ van The song
of Hiawadha, gaat Gezelle te werk (om het sterk te zeggen) als een vrijbuiter, D'haen
slaafs.11
Met zoveel eigenschappen opgetuigd en opgetooid trekt D'haens vertaling de
Engelssprekende wereld tegemoet. Ik kan niet oordelen of ze de vertalingen van
Maude Swepstone (1937) verre overtreft, maar vermoed van wel. Haar vertalingen
zijn werkelijk taalkuniststukken geworden. Detailvoorbeelden - ofschoon honderdmaal
mogelijk - lijken mij overbodig. Bij het onderzoekend lezen van enkele gedichten
al, komt bij velen misschien de gedachte naar boven: dit is geen vertalen meer, dit
is dichten in het Engels zoals Gezelle zelf het had gedaan, was hij naar Engeland
mogen uitwijken! Het is poëzie geworden, Engels op zijn Gezelles.
Dank zij deze omzettingen grijpen velen onzer - hoop ik - naar het origineel. En
gaan zich
Voor een NIEUW abonnement dat U aanbrengt betaalt U slechts 250
fr. Daarbij komt U in aanmerking voor het gratis ontvangen van de
gesigneerde ZEEFDRUK van de kunstenaar Paul Deweerdt.
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nog eens vermeien... in dichtwerk, in het beste van onze onovertroffen lyricus. We
hoeven onze redeneerlust maar even te laten zwenken, ons gevoel en verbeelding de
vrije teugel te geven (zoals dat heette destijds op de schoolbanken) om binnen te
dringen in die wondere wereld die men poëzie noemt, een ding dat men - een beetje
zwijmelend wellicht - moet bewonderen, een gegeven dat ons gevoelsmatig al
evenzeer overtuigt als het ons verstandelijk ontglipt. Wie oren heeft... hij luistere
met inwendige oren naar Gezelle die zoals Hopkins eisen mag: ‘My poems should
be read with the ear, not with the eye’.12 Alzo las en vertaalde - al luisterend - D'haen
Gezelle.
Genoemde Iers-Engelse jezuïet-dichter G.M. Hopkins (1844-89) behoort eveneens
bij deze boekbespreking. Aan hem immers wijdt Bernard Kemp, ter inleiding (Engels
én Nederlands), een beknopte verhelderende studie (blz. 11-18). Kemp bepaalt zich
tot het wezenlijke en situeert de twee dichters, parallel, binnen hun eigen leven ‘met
de spanning tussen een uitzonderlijke dichterlijke begaafdheid en een volledige
toewijding aan het priesterlijk ambt’ (blz. 15). Of deze twee tijdgenoten elkander in
poeticis of anders hebben ontmoet is een open vraag.
Met Gezelle vertoont Hopkins, aldus Kemp, meer dan één overeenkomst. Er is
ten eerste bij allebei een verregaande integratie tussen het concrete leven van de
dingen en een sacramentele opvatting van de natuur; vervolgens het streven naar een
volmaakte beheersing van hun taalinstrument.
Telkens als ik dergelijke - bondige of uitvoeriger - studies lees, heb ik maar één
wens: mocht de vergelijkende literatuurstudie vaker Gezelle met andere Europese
dichters confronteren. De invloed van Engeland, Duitsland, Frankrijk op onze lyricus
is levendiger dan men meestal vermoedt. Het blootleggen van verwantschappen,
eventueel invloeden, zal Gezelles oorspronkelijkheid niet in het geding brengen. Wel
integendeel. Christine D'haen heeft, in beide boven genoemde artikelen, vergelijkingen
getrokken tussen Hopkins en Gezelle. Telkens in het voordeel van de laatste.13 De
Gezelle-liefhebber zal deze vertalingen node missen. Ik treed tot besluit de wens van
Ludo Simons bij, uitgedrukt op de reclamekaart: ‘Moge deze bloemlezing, meer dan
zeventig jaar na de dood van de dichter, zijn faam een internationale uitstraling
geven’. Een geschikt middel hiertoe is het boek cadeau doen aan ergens een van onze
missionarissen - tot voor kort onze talrijkste en voornaamste cultuurgezanten - die
het aan fijnbesnaarden in den vreemde (Engels leert men overal) bekend kunnen
maken. In dit verband handhaaf ik een andere (hierboven al geuite) wens: enige
woordverklaring zowel onder de Nederlandse als onder de Engelse tekst. Zodoende
kan het boek de praktische diensten bewijzen waarvoor het ongetwijfeld geknipt is.
Gentleman Gezelle. Onze boekbespreking dijde uit tot een opstel. Een
indrukwekkend gezelschap van zes grote namen: ‘six men in a boat’: Gezelle, H.
Roland Holst, D'haen, Hopkins, van Wilderode, Kemp. Het is een schoon schouwspel
ze samen scheep te zien gaan... onder Engels commando! God-speed.14
K. de Busschere
}Betaal onmiddellijk Uw abonnement, indien U zich niet op esthetisch
gebied wil verarmen. 318 fr. is helemaal niet in verhouding met wat
U ervoor krijgt. (Prk. 9576 Bank van Roeselare)
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Eindnoten:
1 Christine D'Haen, Guido Gezelle, poems - gedichten, Colibrant-Uitgaven, (z.j.), bibliofiele
uitgave, 175 Fr.
2 Christine D'Haen, Gezelle en de Engelse poëzie, in Vlaanderen (voorheen West-Vlaanderen),
nr. 85 (jrg. XV, jan.-feb. 1966) bl. 45-8.
3 Christine D'Haen, Verwantschap tussen Engelse poëzie en Gezelles poëzie, in Gezellekroniek,
6, Guido-Gezellegenootschap, Kapellen, 1970, bl. 59-64 (bedoeld wordt bl. 59).
4 Guido Gezelle, 100 Gedichten, Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1967. - Door mijn toedoen
werd ‘Den ouden brevier’ gewipt en vervangen door ‘Mortis Imago’. Of ik gelijk had laat ik
in het midden.
5 Vlaanderen, t.a.p. bl. 46.
6 Zie noot 5; bl. VII-VIII.
7 Gerard Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel vier, derde
druk, Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1964, bl. 175-6.
3 Christine D'Haen, Verwantschap tussen Engelse poëzie en Gezelles poëzie, in Gezellekroniek,
6, Guido-Gezellegenootschap, Kapellen, 1970, bl. 59-64 (bedoeld wordt bl. 59).
8 De dubbelfluit, t.a.p. bl. 422, 3.
9 Een specimen in Berichten en Mededelingen, nr. 22, (1954-55), blz. 45. Het betreft De ranula
(Gezelles De puid, uit Liederen, Eerdichten et Reliqua). De Latijnse tekst werd overgenomen
uit Hermeneus, jrg. 23, afl. 5, jan. 1952, bl. 82. De leerlingen uit poësis anno 1954 mochten
hem vertalen in het Nederlands. Wie herinnert het zich?
10 Dom Walther Willems, Guido Gezelle, Office de publicité, Brussel, 1944. - Er verscheen een
nieuwe uitgave in 1972.
11 D'haen heeft ook - zoals ondergetekende lange jaren - geen raad geweten met ‘snaartrompet’
(zie bijlage; boek bl. 52-3). Ze vertaalt met ‘trumpetchord’, wat klinkklare onzin is zoals destijds
mijn ‘blikken trompetje met snaargeluid’ (Chronologische Bloemlezing, II, bl. 139). Medewerker
aan dundruk Willem Doevenspeck ontdekte de (allerwaarschijnlijkste) betekenis: trompette
marine; Trummscheit, Nonnengeige, Marientrompete; tromba marina; marina trumpet, mock
trumpet in het Engels. Zie zowel Corbet & Paap, Algemene muziekencyclopedie (blz. 577) als
Elseviers Encyclopedie van de muziek, II, bl. 645. Het Nederlands kent maar de nonnenviool
en de Franse benaming. Gezelle vond een woord uit dat - zelfs technisch gezien - nog bijzonder
geslaagd is ook, maar nergens door hem verklaard werd.
12 Moderne Encylclopedie der Wereldliteratuur. Wetenschappelijke uitgeverij, E. Story-Scientia,
Gent, IV, bl. 46, s.v. Hopkins.
13 In Vlaanderen, t.a.p. bl. 46-7; Gezellekroniek 6, t.a.p. bl. 60-1.
14 In de schaarse citaten uit Gezelle hebben wij zijn oorspronkelijke spelling gehandhaafd. We
weten dat C. D'Haen aan opspelling een hekel heeft. Op dit stuk willen wij ons aan geen enkel
fanatisme schuldig maken. Ieder zijn meug. Maar geen enkele dichter, zelfs Gezelle niet, zal
ik ooit ‘letter-lijk’ aanbidden.
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Buitenlands aktueel
Belangrijke buitenlandse tentoonstellingen
Duitsland
Intern. Handwerkmesse, München: Exempla '73 (kunstambachten) (maart)
Staatl. Kunsthalle, Baden-Baden: Russischer Realismus (tot 25/2)
Gal. Nierendorf, Berlin: Kirchner (tot 14/3)
Kunsthalle, Köln: Nolde (tot 29/4)
Belg. Haus, Köln: Willy Anthoons (tot 17/2)
Städt. Museum; München-Gladbach: Palermo, Bildobjekte (tot 25/2)
Suermondt-Museum, Aken: Herdenking Ewald Mataré (tot 25/2)
Haus am Waldsee, Berlijn: Realität - Realismus - Realität (tot 4/3)
Kunstbibliothek, Berlijn: Alltag in Barock und Rokoko Graphik (tot 28/4)
Akademie der Künste, Berlijn: Kienholz - Prinzip-Realismus (tot 18/2)
Albertinum, Dresden: VII. Kunstausstellung der DDR (tot 25/3) - Een trieste
realistischsocialistische opeenstapeling van meer dan 2000 werken van ca. 1000
schilders.
Kunstmuseum, Augsburg: Suevia Sacra (vanaf 1 juli)
Kunsthalle, Nürnberg: Finskt 1900 (tot 3/73 - De Finse Jugendstil, waarin de vriend
van Ensor Finch een belangrijke rol speelde als grondlegger)
De Künstler-Union-Köln houdt een ‘Kirchenbau-Tagung’ op 7, 8, 9 en 10 mei in
de Wolfsburg, te 433 Mülheim/Ruhr, Falkenweg 6 over het thema ‘Orte der Anbetung
und Verehrung in unseren Kirchen’. Zij richt zich in de eerste plaats tot de bisdommen
Essen en Keulen. De Wolfsburg ligt aan de stadsgrens Duisburg-Mülheim.
Inschrijvingen: Büro KUK, 5 Köln 80, Buchheimer Ring 4.

Engeland
Victoria and Albert Museum, Londen: Treasures from the European Community
(vanaf 4/1 tot 10/2)
Hayward Gallery, Londen: The Impressionists in London
Royal Scottish Academy, Edinburgh: Futurism Scottish Design Centre, Glasgow:
Europe in The Design Centre (5/3 tot 14/4)
Bull's Eye Gallery, Lichfield: Jan Hoogsteyns (2/4 tot 28/4)

Frankrijk
Orangerie des Tuileries, Parijs: Sculptures africaines (tot 26/2)
Musée du Louvre, Parijs: La statue équestre de Louis XV (tot 30/4)
CNAC, Parijs: Livres de Pierre Lecuirre (tot 12/3)
Musée d'art moderne de la ville, Parijs: Rétrosp. Magnelli (tot eind febr.)
Musée Galliéra, Parijs: Peintres témoins de leur temps: L'objet (tot 11/2)
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Inst. Néerlandais, Paris: Dessins flamands et néerl. des musées soviétiques (tot
12/2)
Musée du Louvre, Parijs: Autoportraits de Courbet (tot 23/4)
Musée des Arts décoratifs, Parijs: Le Vénus de Milo ou les dangers de la célébrité
(mythe en ironie) (tot 26/2)
Galerie Leirïs, Parijs: Picasso, 156 gravures récentes (tot 24/2)
Bibliothèque Nationale, Parijs: Les sorcières (drie eeuw demoniakisme in Europa)
(tot 15/4)
Galerie Maeght, Parijs: Calder (tot 24/2)
Musée d'art moderne, Parijs: Zadkine (tot 25/2) - Het ‘Musée d'art moderne’
(avenue Wilson) onderging een volledige vernieuwing, voorbode van de verplaatsing
ervan in 1975 naar het plateau de Beaubourg, waar de collecties vanaf het fauvisme
(1904) zullen opgenomen worden; bovendien zal nog een nieuw museum moeten
opgericht worden voor symbolisme, art nouveau en neo-impressionisme
(waarschijnlijk de afgedankte gare d'Orsay), om Orangerie, Jeu de Paume en Musée
d'Art moderne te ontlasten.
Musée Fabre, Montpellier: Hommage à François Desnoyer (vanaf 26/1)
Grand Palais, Parijs: Jonge Engelse schilderkunst (vanaf 13/2)
Musée d'Art Moderne (Ancienne douane), Straatsburg: Verzameling van Gogh
van Ir. van Gogh (deze verzameling wordt vanaf juli tentoongesteld in het nieuw
permanent van Goghmuseum te Amsterdam).

Italië
Forte Belvedere, Firenze: Firenze restaura - Twee militaire gebouwen werden
ontruimd ten behoeve van tentoonstellingen, de Fortezza de basso en het Forte
Belvedere. In dit laatste exposeerde de Sopraintendenza alle Galerie de resultaten
van jaren restauratie aan kunstwerken in de Florentijnse laboratoria. Veel ervan komt
uit opslagplaatsen, waar ontelbare werken wachten op mogelijkheid voor
tentoonstelling en zeer kostbare ontdekkingen konden gedaan worden zoals een
Cranach. De merkwaardigste restauratie is deze van het Kruis van Cimabue. U.
Baldini en zijn medewerkers hebben aan deze restauraties een uitvoerige studie
gewijd (G.C. Sansoni Editore, Firenze).

Nederland
Gem. Mus., Roermond: Origin. Russ. Ikonen (tot 26/2)
Sted. Museum, A'dam: Christo (tot 18/3) - Agam, kinet. werken (tot 25/3)
van Abbe museum, Eindhoven: van Elk (tot 19/2)
Gemeentemuseum, Den Haag: Nederlandse tegels (tot 5/3)
Boymans-van Beuningen, R'dam: Prenten naar Rubens (tot 5/3) - Moderne
keramiek uit eigen collectie (perman.) - Keramische kontrasten (Duitse keramiek)
(tot 25/2)
Mus. land- en volkenk., R'dam: Japans porcelein.
Rijksmuseum, Amsterdam: David en Bethsebatapisserie (tot 4/3) - Aanwinsten
tekeningen (tot 8/3)
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Hof-theater, Den Haag: Kybernetische objecten van Peter Vogel (tot 13/2)
De Hallen, Haarlem: Retrospect. R. Lucassen (tot 2/4)
Singermuseum, Laren: Käthe Kollwitz (tot 26/2)
Alg. Bank Nederland, Maastricht: Felix Timmermans als tekenaar en schilder (tot
3/2)
Kath. Hogeschool, Tilburg: Art Directors club (tot 24/2) - Figuur (tot 17/3 vanaf
23/2)
Centraal Museum, Utrecht: Begin van de abstracte kunst in Nederland (tot 1/3)
In juni opent te Amsterdam het rijksmuseum Vincent van Gogh onder de directie
van Dr. E. Meijer.

Zwitserland
Kunstmuseum, Bern: van Gogh (tot 1/4) (verz. Ir. van Gogh)
Galerie Jeanneret, Genève: Maîtres du XXo s. (tot 28/2)
Kunsthaus, Zürich: Albers (tot eind febr.)
De door het ‘Centre International de la Tapisserie Ancienne et Moderne’ (CITAM)
te Lausanne georganiseerde Internationale Biënnale van de Wandtapijtkunst zal in
1973 van 16 juni tot 30 september plaats hebben in het Kantonaal Kunstmuseum te
Lausanne. Kunstenaars uit de hele wereld zijn voor deelname aan deze tentoonstelling
uitgenodigd. Deze biënnale behoort tot de meest belangrijke manifestaties op gebied
van de textielkunst. Na Lausanne zal de tentoonstelling worden overgebracht naar
de grote steden in de U.S.A.

Zoekertjes
• Worden te koop aangeboden de volledige jaargangen van ‘Vlaanderen’ 1952,
1953, 1955, 1956, 1958 tot 1965. Verder Nr. 1 van 1954, Nr. 1 van 1956, Nr.
2 van 1966, Nr. 4 van 1969. Schrijven: R. Denoo, Marie-Josélaan 9, Bredene
a/zee (tel. 059/746.83).
• Luc Strobbe, Kasteelstraat 1, 8700 Izegem, zoekt Nr. 3, jaargang. 1953, van
West-Vlaanderen.
• Luc Decorte, Vuurkruisenlaan 24, 8310 St.-Kruis, wenst te kopen: (West-)
Vlaanderen: 1952, I, 1; 1954, III, 5; 1960, IX, 49; 1962, XI, 62, 63, 66; 1963,
XII, 67, 68, 71, 72; 1964, XIII, 75.
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Kunstecho's
Echo's voor deze rubriek tijdig insturen: Redactie Kunstecho's v. Tds.
‘Vlaanderen’, Warschautraat 12, 8400 Oostende.

Provinciale prijzen
Brabant
Twee beurzen van de stichting A.-N. Delaunois zijn te begeven in 1974 voor jonge
kunstschilders, tekenaars en graveerders om hun vorming te voltooien in het
buitenland (50.000 fr.). Zij moeten op 1-1-74 minder dan 30 jaar oud zijn en geboren
of 5 jaar gevestigd te Leuven of omliggende gemeenten of hun studies aan de
Leuvense academie voleindigd hebben. Aanvraagformulieren voor 1-1-1974 opsturen
aan Prov. commissie voor Studiebeursstichtingen van Brabant, Oud-korenhuisplaats
30, 1000 Brussel, waar ook het volledig reglement kan bekomen worden.

West-Vlaanderen
Het kan nuttig zijn de cyclus der provinciale prijzen voor de eerstvolgende jaren
mede te delen (Zie Jaarboek 1971, p. 11), zoals bepaald door de Bestendige Deputatie
op 18/5/72:
1973: novelle en kortverhaal - foto en dia
1974: roman - beeldhouwkunst - geschiedenis
1975: vokale compositie - jeugd- en kinderboek - grafiek
1976: toneelwerk - schilderkunst - volkskunde
1977: poëzie - foto en dia
1978: instrumentale compositie - monografie en essay - beeldhouwkunst.
De reglementen voor 1973 zullen weldra worden vastgelegd.

Aalst
Het Knapenkoor Cantate Domino luisterde het Kerstfeest op te Bethleëm, Nazareth
en Jeruzalem o.l.v. Michel Ghys. Het werd door het stadsbestuur van Jeruzalem
opnieuw uitgenodigd voor de 25ste verjaardag van de staat Israël.
De Dirk Martensprijs voor literatuur (20.000 fr.) werd toegekend aan Erik van
Ruysbeek voor de verzenbundel ‘Tussen bron en monding’ (uitg. Colibrant).
De Stephan De Jonge Stichting uit Aalst organiseert voor de tweede maal een
pianowedstrijd voor pianisten die niet ouder zijn dan 21. Schiftingsproeven op 14

Vlaanderen. Jaargang 22

en 17 februari, finale op 25 maart e.k. Inlichtingen: Dom Bernard Copray, Abdij
Affligem, 1790 Hekelgem; tel. (na 19.30 u.): 053/670.25.
Tendenzen van een nieuwe kunst, een tentoonstelling, samengesteld door Roger
D'hondt en Marie-Hélène Van Audenhove, ging door van 13/12/72 tot 15/1/73 in
galerij New Reform. Als Vlamingen kwamen er voor: Hugo Heyrman en Gilbert
Goos. Catalogus: 75 fr. op Bankrekening Roger D'hondt, Kredietbank, Aalst.

Aarschot
De Prijs van Aarschot voor schilderkunst werd op 16/12 uitgereikt aan Jan Hoogsteyns
(Paal; voor ‘Stilleven’), Willy Cools (Duffel), Guido Van Lessen (Hasselt), Theo
Van Bel (Heist op den Berg) en Marc De Rijdt (Linkhout). Jury: L. Bos, M. Haccuria,
Th. Humblet, P. Hombluez, R. Turkry, Ph. D'Arschot-Schoonhoven, Th. van Looy,
L. Van Buytem. Een twintigtal andere schilders werden voor de tentoonstelling
geselekteerd, die doorging in de Academie van 16 tot 29/12.

Affligem
Affligem, verleden en heden is een diamontage van J. Houtman en S. Arijs, in
samenwerking men enkele monniken, en gewijd aan de abdij ter gelegenheid van
het abdijenjaar 1973. Zij werd voorgesteld met muzikale omlijsting op 26/1.

Ahrensburg (dbr)
† Prof. Dr. Marcel Breyne overleed op 82-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar
Nederlands en Afrikaans aan de Berlijnse Universiteit vanaf 1922. Hij was ook
jarenlang werkzaam geweest in Zuid-Afrika. Zijn laatste poëziebundel verscheen
voor enkele jaren bij de ‘Bladen van de Poëzie’ van wijlen Z.E.H. Herman van
Fraechem.

Antwerpen
De 3e Triënnale der Zuidelijke Nederlanden wordt na Eindhoven van 30/1 tot 18/2
vertoond in het IKC, Meir. Er wordt per strekking geëxposeerd, zodat men veel meer
Nederlanders dan Vlamingen kon opnemen in de selectie en de pariteit dus niet moest
worden geeerbiedigd. Handig gevonden, niet?
De bekende musicoloog Marcel Boereboom, auteur van het standaardwerk ‘Handboek
van de muziekgeschiedenis’ werd bij de jaarwende gehuldigd in het Osterriethhuis
n.a.v. zijn 70ste verjaardag. Aan ons geacht medelid werd hulde gebracht door Frans
M. Dupont, uitgever Pelckmans en het koor Audite Nova. Hartelijk gefeliciteerd!
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Stenen en brood van N. Rosseau en A. Boone wordt gecreëerd door het A.N.Z. (nieuw
adres: Vrijheidstraat 30-32) te Oudenaarde (1/2, O.L.Vr.-hospitaal), Grimbergen
(4/2, abdij), Oostende (26/2, Dominikanerkerk), Gentbrugge (20/2, St.-Eligius),
Brugge (22/2, St.-Jacob). Met medewerking van het Brugs Veremanskoor en leiding
van Roger Deruwe.
Het Theatercentrum, opgericht door de Kultuurraad voor Vlaanderen, de Provincie
en de Stad, biedt aan gunstige voorwaarden checks voor teater- en concertbezoeken
aan bedienden en arbeiders. Te bestellen bij de bedrijven of aan het Sekretariaat, Jan
van Rijswijklaan 28. Men ontvangt het tijdschrift ‘De Scène’ door aan te sluiten.
Ter gelegenheid van de Herdenking van Jozef Simons, op wiens teksten talrijke
Vlaamse komponisten liederen hebben geschreven, verschijnt bij het Davidsfonds
een grammofoonplaat: ‘Kempenland’. Er staan liederen op van Jos Mertens, A.
Preud'homme, Flor Peeters, Jules Vyverman en Lode De Vocht. Ook door de kulturele
raad van Simons' geboortedorp Oelegem werd een plaatje met een viertal liederen
uitgegeven (muziek van Preud'homme).
Het Rokoxhuis wordt door de Kredietbank weldra gerestaureerd, met enkele
omliggende panden. De nieuwe Minister van Nederlandse Cultuur Chabert metselde
op 27/1 de restauratieoorkonde in het gebouw. Het wordt bestemd voor culturele
doeleinden.
De Antwerpse Opera was het voorwerp van discussie tussen de Schepen van Cultuur,
die het tot een Antwerpse aangelegenheid wil beperken, en gemeenteraadsleden, die
de opera tot een Opera van Vlaanderen willen zien uitgroeien los van het stadsbestuur,
wat inderdaad een redelijke oplossing zou zijn.
Prof. van Rompuy zal op last van het Ministerie van Nederlandse Cultuur een
onderzoek instellen naar de redenen waarom het publiek weinig belangstelling
vertoont voor Opera te Antwerpen en elders.
De Salon van de Vlaamse humor ging door in de H. de Braeckeleergalerij van 6 tot
16/1; nadien te Gent (18/1 tot 1/2) en te Brugge (3 tot 15/2, G. Davidgalerij) en te
Brussel (Rik Woutersgalerij). Van de 239 inzendingen werden een honderdtal
weerhouden. Bij de opening werden onderscheidingen toegekend. Joe Meulepas (Pil)
ontving de gouden gedenkpenning omdat hij onafgebroken exposeerde tussen 1952
en 1973. De bronzen gedenkpenning werd geschonken aan Brasser (Pol De Valck,
Schepdaal) voor zes deelnemingen en aan Leo Fabri (Borgerhout) en Punt (Jan
Vander Aa, Hemiksem) voor vijf deelnemingen. Hulde werd gebracht aan een van
de eerste Vlaamse kartoenisten, Georges Van Raemdonck. Vier van zijn beste kartoens
werden geëxposeerd. Van Overstraeten kondigde aan dat men in de loop van 1974
een tentoonstelling zal houden van kartoens, gewijd aan de staatkunde en de politiek.
De Van Peene-Miryprijs van de VTB (10.000 fr.) wordt uitgeloofd aan personen,
instellingen of groepen die in het lopend speeljaar het meest deden voor
Nederlandstalig toneelwerk van levende auteurs. Kandidaturen met omstandig verslag
voor 15 juni sturen: VTB, St.-Jacobsmarkt 45.
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De VTB-van Peene-Miryprijs 1972 werd toegekend aan het komitee ‘100 jaar
beroepstoneel Gent’ voorgezeten door Flor Demedts, die de
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medewerking van 30 toneelverenigingen wist te bekomen.
Voor de zevende maal werd de Prijs Guillaume Campo voor schilderkunst toegekend.
De eerste prijs (25.000 fr.) werd toegekend aan ‘stilleven’ van Lieve Walbers
(Overpelt); tweede prijs Daniël De Bruyne (Deinze); speciale prijs van de Koninklijke
Akademie Herman Van Nazareth (Evergem).
Een Verbond voor Vlaamse Volkskunst werd opgericht met als voorzitter J. Hoosemans
(Gentbrugge), ondervoorzitter Wilfried de Witte (Tongerlo) en sekretaris Bob Degol,
Gemzenstraat 29 Wilrijk (Tel. 03/49.78.17). Het bedoelt vooreerst de federatie van
de Vlaamse volkskunstgroepen, de oprichting van een instituut voor volkskunst (Fred
Engeleninstituut) en kontakten met het buitenland.
De Vlaamse Volkskunstbeweging (Lange Koepoortstraat 52, Antwerpen) noteert in
een overzicht over het afgelopen jaar het aantal volkszangmanifestaties, georganizeerd
door sociale organizaties (18), kulturele verenigingen (72), lagere en middelbare
scholen (120), gerechtsschool (58); jeugdorganizaties (16), in opdracht van
gemeentebesturen (6), bonden voor de derde leeftijd (31), rusthuizen voor bejaarden
(52), vrouwengilden (24), bonden voor gehandicapten (18), plus 88 zanglessen in
het leger met ruim 16.000 rekruten als zingend publiek. De achtste reeks van de
‘Dagen van het Vlaamse lied’ loopt van 17 februari tot 11/3.
Prof. K.C. Peeters van de K.U.L. bracht op 31/1 verslag uit in het Mus. voor
Volkskunde en Folklore over de onderzoeken op het gebied van de Vlaamse sagen,
die in de laatste jaren aan de Universiteiten gedaan werden, vooral aan de K.U.L.,
waar 63 licentiaatsdissertaties meer dan 20.000 sagen verzamelden uit 834 gemeenten
(op band opgenomen). Hugo Arens brengt de resultaten ervan op ponsband.
In samenwerking met de dienst voor Beeldende Kunsten van de Culturele Raad te
Maastricht werd door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen
een tentoonstelling ingericht over Hedendaagse kunst in Nederlands Limburg.
Opening op 17/2. Zestien exposanten nemen aan deze manifestatie deel, elk met 4
à 5 werken: Felix Van de Beek, Emmie Biermans, G.H.A. Boosten, Gerard Caris,
Centrum voor Cubische vormgeving, Pieter Defesche, André Dieteren, Huub
Gommans, Ries Linnarts, Frans Peeters, Pierre Van Soest, Tobey Stevens, Marijke
Stultiens, Shinkishi Tajiri, Tiny Vallen, Lex Wechgelaar.

Assebroek
† Gerard Schelpe overleed op 12 januari te Brugge en werd op 16/2 ten grave
gedragen in zijn St.-Katharinaparochie. Deze talentvolle leraar heeft zich vooral de
dankbaarheid van een zeer groot aantal kunstenaars weten te veroveren als sekretaris
van de Provinciale Commissie voor Kunstambachten en van het Huidevettershuis,
waarin hij talrijke verzorgde exposities inrichtte. Wij bieden onze christelijke
deelneming aan zijn echtgenote en familie.
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Borgerhout
Tentoonstellingen worden geregeld door het Gemeentebestuur in de feestzaal
(Turnhoutsebaan 92) georganiseerd. Behalve een aantal individuele tentoonstellingen
(zie Korte Golf) vermelden wij de ‘Wase Kunstkring’ (van 17 tot 26/3) en een ‘Groep
jonge kunstenaars’ (7 tot 16/4).
Een latere eerste expositie zal beperkt worden tot de Borgerhoutse kunstenaars
geboren tussen de jaren 1805 en 1880: Willem en Jozef Geefs (beeldhouwers),
Adriaan De Braeckeleer (schilder), Jaak De Braeckeleer (beeldhouwer), Thomas
Vinçotte (beeldhouwr), Eugeen Joors (schilder), Edward Portielje (schilder), Emiel
Jespers (beeldhouwer), Alfons Lambert Baggen (beeldhouwer), Frans Mertens
(architect), Henri De Smeth (schilder), Emiel Vloors (schilder en beeldhouwer),
Louis Vermeulen (beeldhouwer), René Bosiers (schilder), Floris De Cuyper
(beeldhouwer), Jaak Clerens (beeldhouwer), Louis Peeters (etser) en Jozef Posenaer
(schilder). Het gemeentebestuur doet een oproep tot de personen, welke werken van
genoemde kunstenaars in hun privé bezit hebben, hun medewerking te willen verlenen
aan dit opzet.

Brugge
† Kunstschilder Achilles Hennion overleed dezer dagen te Brugge. Ons medelid was
geboren op 4/6/82 te Moen, studeerde te Kortrijk en te Antwerpen (Hoger Instituut),
en stichtte in 1914 zijn atelier te Moen. Nadien verbleef hij lang in Frankrijk om
tenslotte een minnaar van Brugge te worden. Onze deelneming aan de naastbestaanden
van onze oude vriend.
De 2de Brugse Boekenbeurs wordt wederom georganiseerd, met medewerking van
culturele verenigingen als Moritoen en CVKV, van 31/3 tot 9/4. Vooropening in
Prov. Hof, Markt, op 30/3. In bovenzaal van Hallen: Vlaamse en Nederlandse
uitgeverijen en Brugse boekhandels. In Prov. Hof: culturele kringen,
wetenschappelijke organisaties en toerisme. In de Raadszaal van Prov. Hof: lezingen,
ingericht door de kring ‘Moritoen’.
Er wordt biezondere zorg gewijd aan het estetische om het geheel tot een
boekentuin uit te bouwen. Comité: Dr. H. Peeters (voorz.), Dr. A. Colaert
(ondervoorz.), Mevr. Cl. Casier-Pilaeys (sekr.), dhrn. Jacques Blomme, G. Deschrevel,
P. Elsen, J. Fieuws en A. Waelkens; techn. verantwoordelijke is B. Lambrecht. Open
van 13 tot 20 u. (22 u. op 6/4). Verleden jaar kreeg de Boekenbeurs 27.000 bezoekers
en 4.000 luisteraars voor de lezingen.
Oudenburg, Romeinse legerbasis aan de noordzeekust was een voordracht van Prof.
J. Mertens op 28/1 in het kader der voordrachten van de educatieve dienst der
stedelijke musea. Vroeger had Prof. F. van Molle op 10/12 gesproken over de
Herwaardering van het oude Vlaamse meubel. Op 11/3 spreekt A. Moerman over
Aspecten van het symbolisme en op 8/4 Ria Janse over Kommunikatie kunst en publiek.
Studenten van het Europakollege in Brugge hebben samen met enkele
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muziekliefhebbers een klein kamermuziekensemble gevormd, genaamd Consortio
Musica Brugensis. Dit is het gevolg van het koncert dat de studenten op 7 december
jl. gaven in het stadhuis. Leider is Frans Vanaght.

Brussel
Van Permeke tot heden is de merkwaardige tentoonstelling uit de Verzameling van
de provincie West-Vlaanderen, die gehouden wordt in het Paleis voor Schone Kunsten
van 18/1 tot 14/2. Hieruit blijkt dat deze verzameling, die op initiatief van
ere-Gedeputeerde Jozef Storme tot stand kwam, uitgegroeid is tot het merkwaardigste
ensemble van naoorlogse kunst uit ons land.
De Lithografie van 1850 tot 1900, de merkwaardige tentoonstelling die conservator
P. Baudouin verleden jaar inrichtte in het Sterckxhof te Deurne, is nu te bezichtigen
in de Brusselse Kon. Bibliotheek tot 24 februari.
De Brusselse Middagen van de Poëzie, die plaatshebben in het auditorium van het
Museum voor Oude Kunst, Regentschapsstraat 3 (om de veertien dagen, donderdag,
van 12.40 u. tot 13.30 u.), begonnen een reeks over ‘Grote momenten in de
Nederlandse Poëzie’. Op 25 januari had Hubert van Herreweghen het over ‘Egidius,
waer bestu bleven?’ Bert Decorte sprak op 8 februari over ‘Reinaert de Vos’, Garmt
Stuiveling komt op 22 februari praten over ‘Beatrijs’ en op 8 maart heeft A. van
Elslander het over Jan Van Der Noot.
De Pro Civitateprijzen plastische kunst waren voorbehouden aan gediplomeerden
Hoger Secondair Kunstonderwijs en kenden 18 Vlaamse laureaten op 21. Voor
kategorie ‘Lijn’: W. Vanparijs (Genk), D. vanden Bossche (Gent), I. Husak (Genk),
M. Jacquemijn (Genk), J. van Grieken (Mechelen). Kategorie ‘Kleur’: P. Germonprez
(Gent), J. van Essche (Schaarbeek), F. Hamelinck (Gent), M. van Crombrugge
(Schaarbeek), M. Oorlynck (Brugge) en R. Simoens (Gent). Kategorie ‘Volume’: P.
Picarelle (Schaarbeek), Q. Waarschoot, J. Dedeken (Gent) en Hugo Henneco
(Schaarbeek). St.-Lukas Schaarbeek heeft 5 bekroonden en de Academie van Genk
4. Tentoonstelling te Brussel (tot 4/2, Passage 44), Hasselt (9/2 tot 4/3), Antwerpen
(9/3 tot 1/4) en Kortrijk (6 tot 29/4). De wedstrijd stond open voor 75 instellingen
van Hoger Secundair Kunstonderwijs.
Het Vlaams cultuurbeleid was het voorwerp van een persconferentie van Minister
van Nederlandse Cultuur Van Mechelen op 14/12. Hij sprak over het sukses van de
Ensortentoonstelling in Japan; deze gaat in 1973 naar Canada. Een tentoonstelling
Rubens - van Dyck - Jordaens wordt voorbereid in het Metropolitan Museum of Art
te New York. De Vlaamse kunst zal ook voortaan beter behartigd worden door de
ambassades in het buitenland, waar weldra ook meer Vlaamse kultuurattachés aan
zullen verbonden zijn. Het Internationaal Cultureel Centrum van Aldebiezen vordert;
in 1974 hoopt
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men er de tentoonstelling ‘Volkskunst en Volksleven in Europa’ van de Unesco te
kunnen herbergen. Ook meer beperkte Vlaamse tentoonstellingen in het buitenland
worden gepland.
De ‘Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique’
schrijft de jaarlijkse Joseph De Keyn-prijs uit voor in het Frans of in het Nederlands
geschreven werken in verband met het onderwijs. De prijs bedraagt 40.000 fr.
Inlichtingen: Kunstlaan 43, 5e verdieping, 1040 Brussel.
De Commissie De vrouw en het kunstambacht organiseert een dertiende nationale
wedstrijd 1972-1973. Iedere vrouw van Belgische nationaliteit die tenminste 17 jaar
oud is op 31/12/72, mag deelnemen. Voorgestelde thema's zijn:
1. Illustratie a) van een boek of van een tekst (proza of poëzie) - b) van een feit,
van een idee of van een gebeurtenis. Techniek en formaat naar keuze.
2. Creatie of originele interpretatie en uitvoering van een historisch, folkloristisch,
fabelachtig of imaginair personage. Volledige vrijheid in de keuze van de
uitvoeringsmaterialen. Minimale hoogte: 60 cm. Voorzien van een praktisch
middel om het werk tentoon te stellen. Prijzen in geld voor een globaal bedrag
van 50.000 fr., alsmede speciale prijzen. De inzendingen moeten ingeleverd
worden op 19 februari, Koninklijke Musea, Jubelpark, waar ook de geprimeerde
en geselecteerde werken zullen tentoongesteld worden van 1 maart tot 12 maart.
Een gedetailleerd reglement zal toegezonden worden, op aanvraag.

Scheppend Houtambacht werd vertoond in het Nationaal Bureau voor Documentatie
over hout, Koningstraat 109, van 1 tot 31/12. Inrichter was het Economisch en Sociaal
Instituut van de Middenstand. Deelnemers waren o.a. Fr. Claes (Merchtem), E.
Cobbaert (Heverlee), J. Theys (Antw.) en Aug. van Itterbeek (Mechelen). Dezelfde
organisator verzekerde de Belgische deelname in de tentoonstelling Het Sieraad in
de Beneluxlanden in de Bank Lambert van 4 tot 15/12, met o.m. Maurice Claeys,
Piet Stockmans, Wim Tuyls, Joh. Sy, Jan van Nunen en Raf Verjans.
Investeringsleningen voor kunstambachtslieden werden door Minister Tindemans
van de Middenstand uitgebreid. De procedure is als volgt:
a) In de eerste plaats moet gewezen worden op de aard van de gevraagde lening.
Het gaat uitsluitend om bedragen ter verbetering van de werkhuizen (bouw,
uitrusting...);
b) De leningaanvraag moet gericht worden tot een Kredietkas, zoals de ‘Nationale
Kas voor Beroepskrediet’, Kunstlaan, 6 Brussel. Volgens het gevraagde bedrag,
zal deze instelling de aanvraag direct bestuderen of een andere meer
gespecialiseerde kas aanwijzen;
c) Wordt de lening bekomen, dan moet het voordeel van de wet van 24 mei worden
aangevraagd, door de kredietinstelling te verzoeken bij het Departement van
Middenstand een aanvraag tot tussenkomst in de rentevoet van deze lening in
te dienen.
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De nationale commissie voor Kunstambachten organiseerde een Prijskamp voor
Wandtapijt. Prijzen: 20.000 fr. aan Ala Franco (Montignies s. Sambre), 8.000 fr. aan
Mabille Frans (Brussel), 6.000 fr. aan Van de Wouwer Lutg. (Berchem-Antwerpen),
4.000 fr. aan Van der Stichel Lieve (Laarne).
Onder de Concerten van de Filharmonische vereniging in het Paleis voor Schone
Kunsten vermelden we: Darius Milhaud (22, 24 en 25/1) en Tsjaïkowski (28 en 29/1).
De Kartoenwedstrijd Sportbiënnale 1972 gaf volgende laureaten: 1. Dirk Bulckens,
2. A. Hutsebaut, 3. Jos Jacobs, 4. Amandus Van Rompaey, 5. Renaat Roessems, 6.
William Deraedt, 7. Johan Desseyn, 8. Johan Lamiroy, 9. Maurice Ketelsleghers,
10. Gerard Segers. Prijzen voor de beste kindertekeningen: 1. Kristi Heye, 2. Katelijne
Claes, 3. Erika Swinnen.
Dezer dagen verscheen een Essay de Bibliographie des Traductions Françaises des
oeuvres de la Littérature Néerlandaise depuis 50 ans (1918-1968) door Jean Pepin,
bibliothekaris aan de ULB. Hij telde 720 vertalingen van meer dan 200 auteurs van
de middeleeuwen tot nu.
Het Teater in Vlaanderen werd door Alfons van Impe (Luc Vilsen) in een voordracht
in de Deutsche Bibliothek onder de loupe genomen. Hij wees terecht op het gemis
aan toneeltradities, te wijten aan historische oorzaken, en op het gemis aan
persoonlijkheden in de tegenwoordige tijd. Hij verzorgde ook de redactieleiding van
het Teaterjaarboek 1972.

Den haag
De Visser-Neerlandia prijzen 1972 bedroegen een totaal van 1.800.000 fr. Vermelden
wij o.m. Paul Buyse (Edingen) voor ontwikkeling van goede administratieve taal,
het Groot-Limburgs Toneel, de Rob Roemansstichting voor een bibliografie van de
Vlaamse tijdschriften, België in de wereld en Louis de Meester (Gent) voor zijn
‘Concertino voor 2 strijkorkesten’.

Deurne
De Vrienden van Wies Moens, komitee opgericht door Karel Dillen, organiseerde
een huldiging van de dichter bij zijn 75ste verjaardag (o 28/1/73). Bedoeling was
hem een geschenk aan te bieden en hem een kommerloze ouderdom te verzekeren.
Verbond en Tijdschrift sluiten zich aan bij deze huldiging van ons medelid, de
vooraanstaande Vlaamse dichter, die in Nederland verblijft sedert de oorlog.

Diano Marina
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De Diano Marinaprijs wordt andermaal uitgeschreven (bestemd voor een kunstenaar
voor zijn oorspronkelijke illustraties alsmede voor de uitgever voor de genummerde
en bibliofiele uitgave).
Voor 1973 staat de jury onder voorzitterschap van kunstcriticus Remi De Cnodder,
Prof. arch. Alberto Sartoris, ondervoorzitter, leden: Prof. Dr. Franco Russoli, directeur
van de Pinacoteca di Brera, Prof. Dr. G.A. Dell'Acqua, superintendant van de musea
van Lombardije, kunstschilder Mario Carletti en de uitgevers Dr. V. Schweiwiller
en ir. G. Vallardi.
De werken die in aanmerking komen voor deze prijs of voor een vermelding dienen
voor einde januari ingezonden te worden aan Dr. C. Arcolao, secretaris-generaal,
Azienda Autonome di Soggiorno e Turismo, Palazzo del Parco, 1-18013 Diano
Marina (Imperia) Italia.

Diest
Het Begijnhof wordt in het kader van het abdijenjaar het toneel van belangrijke
artistieke manifestaties. Aldus gaat er van 6 tot 23/4 een groepstentoonstelling door
van de Diestse Kunstkring en van 27/4 tot 2/5 een schilderijententoonstelling met
het Diests begijnhof als motief. Ditzelfde motief zal ook de jaartentoonstelling van
het Jeugdatelier van het Cultuur Centrum beheersen van 5/5 tot 6/6.
Een Stichting Arnoldus IV wil het historisch patrimonium van Diest-Webbekom,
waar er niet minder dan 30 geklasseerde monumenten zijn, helpen vrijwaren. De
nieuwe stichting vraagt belanghebbenden aan te sluiten door storting van 100 fr. op
giro 21754, Kredietbank, Diest.

Eindhoven
Het Tromp Muziek Concours, dat om de twee jaar wordt gehouden, wordt in september
1973 gewijd aan de dwarsfluit. De wedstrijd wordt voorbehouden voor professionele
musici, die na 31 december 1944 zijn geboren. Inlichtingen: Kunststichting
Eindhoven, Bilderdijklaan 19, tel. 040/11.60.30.

Etterbeek
De Drukkerij Phobel werd overgenomen door de Rijkschool voor Beeldende kunsten
van Koekelberg (directeur Marcel Boon) om er een afdeling Lithografie en andere
grafische kunsten uit te bouwen. (Edward de Thibaultlaan).

Genk
De Nationale orde van de gulle lach 1973 werd door de beheerraad van deze confrerie
toegekend aan Joos Florquin en de ploeg van ‘Hier spreekt men Nederlands’; dit
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wegens hun betrachting om de dierlijke ernst van de taalzuivering te relativeren en
de bekrompen taalzifterij te bestrijden. De onderscheiding wordt uitgereikt op 16/2.

Gent
Ons redactielid Letterkundige Miel Kersten wordt op 18/2 gehuldigd door de
Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers in het St.-Lukasinstituut, Zwarte
Zustersstraat te 16 u. Dit naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum en zijn 75ste
verjaardag. Deelneming van ondervoorzitter Frans De Vleeschouwer, W. D'heere,
Jan Douliez, Yol. Goes en Hans Melen. Verbond en tijdschrift sluiten zich graag aan
bij deze verdiende huldiging.
Een programma van Concertcycli van het Provinciaal Bestuur werd door
Gedeputeerden
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Van Steenbergen en De Graeve begin januari bekend gemaakt. Het betreft een eerste
reeks te Eeklo en Oudenaarde met drie Oostvlaamse ensembles. Verder eveneens
Oostvlaame musici voor de vrijdagavondrecitals in de provinciezaal. Tenslotte het
optreden van het Belgisch Kamerorkest van G. Maes te Zele, Gent en St.-Niklaas en
het Ballet van Vlaanderen te Gent.
Het Jaarboek 1971 van de Provinciale Kultuurdienst (o.l.v. Dr. P. Huys) werd in
dezelfde persconferentie voorgesteld. Bestellen: Provinciale Griffie,
Gouvernementstraat 1.
Men meldt de Ontdekking van een onbekend werk van Buysse door Prof. A. van
Elslander. Een dergelijk geval stelt wel problemen: ofwel is het geen ontdekking,
ofwel was de catalogisering in gebreke van de Buysse-dokumenten, die in het AMVK
te Antwerpen berusten, en waartussen het stuk zou zijn ontdekt. De eerste
veronderstelling schijnt de enig aanvaardbare, gezien de minutie waarmee er in het
AMVK gewerkt wordt.
Een Retrospectieve Albert Baertsoen ging door tot 7/1 in het Koninklijk Museum
n.a.v. de 50ste verjaring van zijn overlijden; een verdiende herdenking voor de Gentse
meester.
Het Vierde Festival van de kamerteaters werd van 5/1 tot 3/2 georganiseerd door de
teaterclub Gent en het Arcateater. Namen deel: Jeugd- en Teaterwerkgroep (Brussel),
Fakkelteater (Antwerpen), Mechels Miniatuurteater, Brussels Kamertoneel,
Mimeatelier Herman Verbeeck (Gent), Toneelgezelschap Yvonne Lex (Antwerpen)
en tenslotte Arcateater zelf. Er werd uitsluitend Vlaams werk vertoond.
De groep Yang, die het nieuw-realisme in onze literatuur verdedigt, werd op 10/1 op
een poëziemiddag voorgesteld onder vrij grote belangstelling, door Daniël Van
Ryssel, Hedwig Verlinde en Roland Jooris. Roland Jooris, de gangmaker van
kunstschilder R. De Keyzer, besprak het verband van deze richting met de plastische
kunsten.
De Prijzen van de TV- en Radiopers werden in het kader van de Jaarbeurs op 10/1
uitgereikt. Voor de radio ging de prijs naar zender Limburg (Jos Ghysen) en naar
Roland Van Opbroecke (De jaren dertig). Voor de TV ging hij naar Chris Borms;
de benadrukking van dezes ‘onafhankelijkheid’ wekte wel wat verwondering. De
trofee die werd uitgereikt is het werk van beeldhouwster Dedeyn uit Dendermonde.

Genua
De Internationale vioolwedstrijd Nicolo Paganini wordt van 2 tot 10 oktober voor
de twintigste keer gehouden in Genua. Inlichtingen bij het sekretariaat van het
concours, Palazzo Tursi, Via Garibaldi, I - 9 Genova.
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Hasselt
Het 39ste Koninklijk Landjuweel werd door de heer Chabert, de nieuwe minister van
Cultuur, overgedragen op 27/1 aan toneelkring ‘Sint-Genesius’ St.-Niklaas, met 93%
voor ‘Wie is bang voor Virginia Woolf’ in het Kultureel Centrum. Volgen: 2. ‘De
Goudbloem’ uit St.-Niklaas met ‘Allerzielen’ van Heyermans, (90 procent) - 3. ‘De
Rupelgalm’ uit Boom met ‘Tramlijn Begeerte’ van T. Williams, (88 procent) - 4.
‘Sint-Rembert’ uit Torhout met ‘Familie Tot’ van Orkeni (83 procent) - 5. ‘Hoger
Op’ uit As met ‘Ghetto’ van Heyermans (82 procent) - 6. ‘De Leeuwerckenaers’ uit
Dendermonde met ‘De Dode Koningin’ van de Montherlant (67 procent) - 7.
‘Uilenspiegel’ uit Diest met ‘Wrok om gisteren’ van Osborn (65 procent) - 8.
‘Eenhoorn’ uit Sint-Lambrechts-Herk met ‘Straat zonder bomen’ van Willis (60
procent).
De Hasseltse winterconcerten in het nieuw Cultureel Centrum programmeren het
Limburgs Symfonieorkest (31/1) en het Ballet van Vlaanderen (27/2). Reserveren
tel. 011/299.31. Prijzen 60 en 80 fr.; abonnementen voor 135 en 180 fr. (voor 3 van
de 4 concerten).
Ook de Helikonconcerten gaan nu in hetzelfde Centrum door in een nieuwe formule
op de zondagen 4/2, 18/2, 4/3, 25/3, 8/4 en 15/4 telkens te 15u45. Participatie-bijdrage:
30 fr. Op zelfde adres reserveren.
Eveneens in het Centrum wordt de Tentoonstelling Lijn-kleur-volume gehouden
vanaf 9 februari. Het betreft de geselekteerde werken van de gelijknamige prijskamp,
georganiseerd door Pro Civitate.
Door de Provinciale Commissie voor Kunstambachten werd een tentoonstelling
Limburgse Wandtapijten en Textielobjecten samengesteld en achtereenvolgens
geopend te Luik (6-24 oktober), te Bree (17 november - 4 december) en te Eisden
in het Cultureel Centrum (15 december - 7 januari 1973). Volgende Limburgse
kunstenaars namen er aan deel: Zuster Augustine Hasselt, Zusters Trapistinen Hasselt,
Hilde Roux Hasselt, Hélène Keil Vliermaal, Ali Karyalainen St.-Truiden, Simonne
Reynders Bas-Ohay, Magy Francis Zwartberg, Thérèse en Urbain Mulkers Schulen.
Na de Kunst uit Montenegro organiseert de Provinciale Cultuurdienst een
Retrospectieve Pierre Cox 18/2 tot eind februari.
Een Voorlichtingsvergadering heeft plaats gehad op zaterdag 10 februari te 17 u. in
het auditorium van het Provinciaal Begijnhof te Hasselt. Willy Juwet, dd.
adviseur-hoofd van de Dienst Plastische Kunsten bij het Ministerie van Nederl.
Cultuur, heeft een uiteenzetting gehouden over de functie en de mogelijkheden van
bedoelde Dienst Plastische Kunsten. De h. Juwet verklaarde zich bereid alle vragen
vanwege het kunstenaarspubliek te beantwoorden.
Eveneens op 18/2 opent in de galerij Wittepoppentoren, Leopoldplein te Hasselt, een
tentoonstelling onder het motto De Limburgse School. Deze tentoonstelling groepeert
12 kunstenaars die in eenzelfde richting werken. Het zijn in alfabetische volgorde:
Rik Coolen, Hugo Duchateau, Ado Hamelryck, Jos Jans, Hélène Keil, Urbain Mulkers,
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Dré Sprankenis, Piet Stockmans, Téjo Vandebroeck, Vincent Vanden Meersch, Guido
Vanlessen, Jan Withofs.

Heverlee
In het kader van het jaar der abdijen wordt in de Abdij van Park te Heverlee van 15
september tot 11 november een tentoonstelling voorzien, gewijd aan ‘Oude kunst
uit Europese witherenabdijen’. Naar aanleiding van deze tentoonstelling zal een
speciale postzegel worden uitgegeven.

Kortenberg
De Nationale Prijs voor Tekenkunst van Kortenberg werd op 9/12 toegekend aan
Hugo Duchateau uit St.-Truiden.

Kortrijk
De André Demedtsprijs 1972 wordt op 25/2 in het Stadhuis uitgereikt aan de
Frans-Vlaamse dichter Emmanuel Looten. Hij is gesticht geworden door de Kortrijkse
Marnixring, voorgezeten door Marcel Notebaert en met Luc Vercruysse als sekretaris.
Behalve door hen zal op de academische vergadering ook nog gesproken worden
door Willy Florin, Michiel Nuyttens en Willy Spillebeen. Men kan op het
vriendenmaal inschrijven op giro 9576, Bank v. Roeselare (250 fr.), waar ook
bijdragen tot uitbreiding van het Demedtsfonds kunnen gestort worden. Voor inlassing
van een blad in het Liber Amicorum: L. Vercruysse, Gentsestwg. 57.

Leuven
Onder leiding van ons lid Gilbert Goos, start dit jaar een Werkgroep voor moderne
kunst aan de Universiteit van Leuven. Gevraagd wordt aan alle kunstenaars, galerijen,
musea, uitgeverijen, inrichters van kunstmanifestaties e.d., regelmatig hun informatie
te zenden naar het volgende adres: Werkgroep moderne kunst, Postbus 212,
3000-Leuven.
Het Publicatieprogramma 1972/73 van het Davidsfonds, dat met zijn 71.893 leden
een winst boekt van 1.187 ingeschrevenen, werd aan de pers voorgesteld. In de
Beiaardreeks (bedoeld als ontspanningslektuur) verschijnen: ‘Tien van Streuvels’,
tien novellen; ‘De noodklok’, van Aster Berkhof; ‘De man in de jachthut’, van Anne
De Vries.
In de Belfortreeks (literaire werken) komen: ‘Zonder protest’ van Herman Leys;
‘Tranen van God’, van Wim Hornman; ‘Blanke hond’, van Romain Gary.

Vlaanderen. Jaargang 22

In de Horizonreeks (aktuele problemen) heeft prof. L. Baeck het over ‘De kloof
tussen arm en rijk’; L. Van Outrive, L. Huyse en J.P. De Haene over ‘Machtsgroepen
in de samenleving’; A. Smeets over ‘Is de kunst ziek?’.
De Keurreeks (wetenschappelijke vulgarisatie) biedt het negende deel van ‘Ten
Huize van...’ van Joos Florquin; ‘Stervende natuur’ van Roe-
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land Dirks; en ‘Musica Humana’, van Albert Westerlinck. In de Jeugdreeks komt
werk van René Struelens, Mariette Van Halewijn en Gaston van Camp. Tenslotte
biedt de poëziereeks de jaarlijkse bloemlezing uit de literaire tijdschriften door Jos
de Haes en Hubert van Herreweghen.
Het tijdschrift Raam (voorheen ‘Roeping’) hield een zitting in de stadschouwburg,
n.a.v. zijn vijftigjarig bestaan. Er werd voorgelezen door E. van Itterbeek, G. van
Beek, F. Bonneure, Bernard Kemp, Corn. Verhoeven, P. Hawinkels, e.a. Onze
gelukwensen aan het jubilerend blad, dat thans door Uitgeverij Orion (DDB, Brugge)
wordt gepubliceerd.

Male
Koorweekends o.l.v. W. Ehmann worden in het domein Rijkevelde gehouden op
27-28/1 en op 17-18/2. Voorwaarden en inschrijving bij de organisatoren: sekretariaat
Vlaamse Federatie Jonge koren, Heirnislaan 37, Gent, Dr. G. Martens, tel.
09/25.61.48.
Koordirigent Wilhelm Ehmann houdt bovendien op 28/1 in de abdij van Male een
uitzonderlijk concert van geestelijke muziek m.m.v. Frauke Haasemann en Johan
Huys en van de V.F.J.K. (19.30 u.).

Merksem
De Timmermanswedstrijd werd gewonnen door de woordkunstenaar Jos Vander
Veken uit Merksem. Het betreft een script voor een avondvullend programma, gewijd
aan de grote Vlaamse meester. Het bestaat uit drie delen en zal later in het jaar
opgevoerd worden.

Mechelen
Galerij Nova bracht een merkwaardige Eindejaarstentoonstelling van 22/12 af. Aan
geschenkprijzen werden werken van een vijftigtal kunstenaars aangeboden. Inleider
was W. Juwet. Ook het tweede Kahier van Galerij Nova werd gepresenteerd, zijnde
‘Over de evolutie van de schoonheidsidee in de filosofie’ door Dirk Michiels, waarop
wij later terugkomen en dat een waardevol dokument is.

Neerpelt
Het 21ste Europees Muziekfestival voor dc Jeugd gaat door van 18/4 tot 1/5. Het is
afgestemd op instrumentale muziek en staat open voor alle groepen waarvan de
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spelende leden niet ouder zijn dan 25 jaar, en die kunnen ingedeeld worden in de
volgende kategorieën: marsensembles met meer dan ritmische elementen, fanfares,
harmonies en brass bands, symfonische orkesten, kamermuziek (van 2 tot 12 leden)
en schoolorkesten. Inlichtingen: Sekretariaat, Stationsstraat 25, 3580, tel. 011/420.52.

Oostende
†Toneelschrijver Alfons Maes Sr overleed begin februari op hoge leeftijd (o1884).
Hij was Deken van de toneelkring ‘Nut en Vermaak’ en auteur van meer dan twintig
toneelstukken (o.a. ‘Verzoening’, Prov. Prijs van West-Vlaanderen) en van zangspelen
(o.a. ‘Langs nieuwe banen’ geprimeerd door de Prov. Brabant). Hij was de vader
van een missionaris en van drie kunstenaars: architect Alfons Maes Jr, beeldhouwer
Jan Maes († 1944, concentratiekamp van Gross-Rosen) en ons redactielid Jo Maes
(Prof. Academie Gent). Aan zijn familieleden onze christelijke deelneming.
Nieuw Vlaanderen was een tentoonstelling van 9/12/72 tot 9/1/73 in galerij Aymon,
Europacentrum. Er was werk o.m. van M. Bauemler, Chr. Metdepenningen, A.
Vermeulen, W. Brems, R. De Volder, J. Franck, St. Ponette, M. Cl. vanden Bulcke.
De Restauratie van het Ensorhuis aan de Vlaanderenstraat is in aanbesteding op
7/12. Kostenraming 1.406.000 fr.
De Oostendse Kunstakademie, waarvan kunstschilder Gustaaf Sorel de directeur is,
opende voor de tweede maal een groepstentoonstelling van leerlingen in Galerij
Forum, nl. op 26/1.

Oud-Turnhout
Het Kultuurcentrum Priorij van Corsendonck werd verrijkt met de schenking Box
bestaande uit 347 werken van de grote animistische schilder Albert van Dijck. Zij
werd voor de staat in ontvangst genomen door Minister van Cultuur Van Mechelen;
schenkster was de zuster van de kunstenaar. Ons redactielid P. Baudouin hield de
academische rede bij deze plechtigheid.

Roeselare
2 belangrijke Toneelprestaties worden intens voorbereid. Onder regie van Remi Van
Duyn zal Dennis Potters ‘De Zoon des mensen’ opgevoerd worden door
beroepsacteurs, oud-leerlingen en leerlingen van het Klein Seminarie, en het Instituut
der Grauwzusters. Opvoeringen: zondag 11 maart, maandag 12 maart, zondag 18
maart te 20 u. in het Klein Seminarie. Het avant-gardistische ‘Dog-teater’, heeft Jan
Wolkers ‘Wegens sterfgeval gesloten’ gespeeld op 27 en 28 jan. in de Broederschool,
en op 6, 11, 12 en 16 febr. in de zaal Elckerlyc. Regie: Jan Demaître.
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St.-Amandsberg
Het Teater Mime Frederik bracht een nieuw programma voor het lopend seizoen
met F. Van Melle, K. Devos, S. Hoste, T. Lootens, L. Perschel, A. Van Muylem.

Sint-Niklaas
Een Eenakterfestival wordt door het Provinciaal Bestuur in de schouwburg gehouden
van 31/3 tot 14/4, met deelname van de 9 Oostvlaamse toneelkringen, die in het
seizoen 71-72 werden geselecteerd.
Jaarwisseling was een interessante tentoonstelling van werk van een dertigtal artiesten,
gehouden van 17/12 tot 10/1 in galerij Waumans. Inleider was A. Van Landeghem,
wijl Volksvertegenwoordiger De Vidts opende. Er was werk o.m. van Y. Adam, G.
Baetsle, S. Bauters, G. Bogaerts, M. Cockx, L. Crombé, A. Dedeken, P. Mara, J.
Neve, A. Pauwels, St. Pijl, H. Riedel, A. Roelant, St. van Elzen, W. van Rieth, A.
Vereecken.

Sint-Truiden
Een vzw Akademieconcerten werd opgericht, die reeds voor 21/1 en 18/2 concerten
in het stadhuis plande.
Feestzaal De Volksmacht biedt gelegenheid tot kosteloos tentoonstellen.
Inlichtingen: Schepen Firmin Aerts.

Soucieu-en-Jarret (Fr.)
De Europese federatie van Jonge Koren, waarbij ook de gelijknamige Vlaamse
federatie is aangesloten (Heirnislaan 37, Gent), rouwt om het afsterven van haar
stichter en ere-voorzitter César Geoffreay. Deze musicus begon met de oprichting
van een koor te Lyon in het kader van de scoutsbeweging. Later stichtte hij de
Franstalige ‘A coeur joie international’, waaruit ook de Europese federatie is gegroeid,
evenals de ‘Choralieën’ en de ‘Europa cantat’-manifestaties. De volgende heeft plaats
te Autun (Fr.); inlichtingen bij de Vlaamse federatie.

Tielt
De Poëzieprijs van de stad Tielt wordt van nu af tweejaarlijks, echter met een hogere
prijs (25.000 fr.), voor niet-gepubliceerde bundels. Reglement ten stadhuize.

Turnhout
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De hier aangekondigde Jozef Simonsherdenking n.a.v. de 25ste verjaring van zijn
overlijden kende veel belangstelling. Albert Van Hoeck legde de oorzaak van het
kleiner prestige van de thans levende letterkundigen in het gemis aan kontakt met
het publiek, wat o.i. niet de enige oorzaak is. Emiel van Hemeldonck herdacht Simons
als voorzitter van de Kempense schrijvers. Minister van Mechelen loofde de
heruitgave van Simons' volledige werken in een omnibus-uitgave van de
Arbeiderspers, waarvan het eerste exemplaar aan Mevr. Simons werd aangeboden.
Drs Ludo Simons dankte namens de familie. Het koor De Vedel o.l.v. Maurits Duyck
luisterde de plechtigheid op.

Ukkel
†Hendrik J. Elias (oMachelen 12/6/1902) overleed op 2 februari in een Ukkelse
kliniek. Ons medelid heeft zich op het gebied van de monografie onderscheiden door
zijn monumentale ‘Geschiedenis van de Vlaamse gedachte’ (letterk. prijs van de
Vlaamse provincies) en door ‘Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939’.
Aan zijn naastbestaanden onze innige deelneming.

Vaalbeek
Een groepstentoonstelling van belangrijke Leuvense schilders ging door in de maand
december in Pro Arte Christiana met werken van Jan Cobbaert, Marcel Cockx, Geroen
De Bruycker, Theo Humblet, Jos Vanbekbergen en Maurits Verbist. Inleider: Walter
Verhelst o.f.m. Aansluitingen bij het Centrum Pro Arte: 200 fr. op giro 177102 Pro
Arte Christiana, Vaalbeek.
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Waregem
De Gaverprijs voor schilderkunst 1972 werd uitgereikt op 11/1 in de inrichtende
kunstgalerij da Vinci. Laureaten werden (ex aequo) Lieve van Loo (Assebroek) en
Norbert Feliers (Eeklo). Finalisten waren bovendien Margriet Moyaert (Kortrijk),
Monika Lenssens (Dendermonde) en Hugo De Putter (Destelbergen). Een tiental
andere kunstenaars werden geselekteerd voor tentoonstelling.

Wevelgem
Boulevard, de driemaandelijkse poëzieuitgave onder redactie van Marcel Coolsaet
en Th. Deleu, verschijnt voortaan gedrukt en uitgebreid.

Korte golf
Leden van het Kunstenaarsverbond sturen tijdig berichten: Redactie,
Nonnenstraat 12, 8880 Roeselare
* Het Verbond en zijn leden betuigen hun diep medeleven bij de ramp die ons lid
Emiel Adams trof. Ingevolge een hevige brand in zijn kunstatelier gelegen langs
de Leuvensesteenweg te Wezemaal, gingen al zijn doeken waarvan sommige
een waarde hadden van tienduizenden franken verloren.
* Roger Arteel regisseert voor ‘Dog-theater’ uit Roeselare, de eenakter ‘De
Typisten’ van Murray Schisgal in het kader van de ‘Toernee voor Twee’
(KAV-KWB).
* Gilbert Baetslé nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
* Sonja Bauters nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
* Marcel Beekman stelde van 5 tot 26 januari zijn werken tentoon in galerij
‘An-Hyp’ te Kortrijk. Van 27 april tot 10 mei zal hij schilderijen, tekeningen
en beeldhouwwerk tentoonstellen in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke
(Kolegem).
* De Hasseltse kunstschilder Staf Beerten exposeerde zijn werken tot 2 februari
in galerij ‘Koning Albert’ te Hasselt.
* Jeanine Behaeghel verzorgde de omslag voor de speciale uitgave van Stijn
Streuvels meesterwerk ‘De Vlaschaard’ ter gelegenheid van het verschijnen
van 250.000ste exemplaar (Uitgeverij Orion, Brugge).
* Geert Bekaert kreeg een eervolle vermelding in de Bert Leysenprijs voor zijn
sociologische documentaire ‘De Straat’ die hij maakte samen met Jef Cornelis.
* Armand Beliën heeft zowat 100 kinderliedjes getoondicht. 29 hiervan verschijnen
op een L.P. die werd volgezongen door het kinderkoor ‘De Lijsterbekjes’ uit
Hasselt. De begeleiding was in handen van Gaston Nuyts die overigens
regelmatig met Beliën samenwerkt. Armand Beliën zegt dat de plaat niet alleen
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als didaktisch materiaal dienst kan doen in het kleuter en lager onderwijs, maar
ook in de huiskring.
Raf Belmans dirigeerde op 26 november zijn Nederlandse Mis ‘In Memoriam
Patris’ voor meerstemmig koor, orgel en klavier, in de hoofdkerk te Geel. Op
1 december leidde hij het Geels Bazuinkwartet in uitvoeringen van zijn intrada's
‘In Honorem’ en ‘Energico’, het Geels Mannenkoor in uitvoeringen van zijn
‘In Trier is een Kelder vol Bier’ op tekst van B. Cauwelen en ‘Soldatenlied’ op
gedicht van Marcel Coole. Op dezelfde feestavond gewijd aan de Vlaamse
Muziek speelde hij samen met Patricia Duarte zijn werken voor twee klavieren:
‘Chinees akwarel’, ‘In 't Kempenland’ en ‘De Toren van Vlaanderen’. Tevens
zong de tenor Karel Van Doninck liederen van Raf Belmans ‘Klein Cantiek’
en ‘De krokus bloeit opnieuw’ op gedichten van Bert Holdermans. Met
Kerstnacht voerde het Sint-Gregoriuskoor van Heist-op-den-Berg de
meerstemmige Nederlandse Mis op motieven van Oud-Nederlandse
Kerstliederen, alsmede drie kerstliederen van dezelfde komponist uit.
Benny Blommaert zal van 24 februari tot 11 maart exposeren in het kasteel
Cortewalle te Beveren-Waas.
Op zaterdag 23 december werd te Roeselare het museum ‘Alfons Blomme’
officieel geopend.
André Bogaert exposeert tekeningen, reliëfs en objecten van 2 tot 21 februari
in Galerij ‘Waumans’ te St.-Niklaas. Inleider was kunstcriticus Marc Callewaert.
Frank Bogaert stelde van 26 januari tot 12 februari tekeningen en schilderijen
tentoon in kunstgalerij ‘Atelier’ Grote Markt te Menen.
Armand Boni werd op 22 januari voor de Vlaamse T.V. geïnterviewd door
Bernard Kemp over zijn laatst verschenen boeken ‘Rebel in Abdij’ en ‘Dialoog
met Martin Luther’ (Uitgeverij ‘Heideland’, Hasselt).
Geert Bosschaert heeft een tentoonstelling gehouden tot 1 februari in galerij
‘Manebrugge’ te Antwerpen.
Fernand Bouckaert zal van 30 maart tot 12 april schilderijen tentoonstellen in
kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
André Bulthé exposeerde van 22 december tot 3 januari in de ‘Oude Vleeshalle’,
Grote Markt, Veurne. Deze tentoonstelling werd gehouden ten voordele van
het werk der Veurnse Missionarissen en ter oprichting van een museum van
Religieuze Kunst te Oostende. Inleider was E.H. Jan Ghekiere.
Fernand Callebert nam deel aan het Filmfestival te Knokke met zijn ‘Kristal,
vuurprodukt’, ‘Espace inhabitable’ en ‘Ontsnapping in de mist’. Met een reeks
diaprojekten creëert hij bewegende beelden alsof het om een film gaat.
Aangepaste hedendaagse muziek zorgt ervoor dat het geheel de indruk geeft
een visueel concert te zijn.
Onder de leiding van Frits Celis bracht het Symphonieorkest van de B.R.T. in
de Antwerpse Elisabethzaal een eerste uitvoering van werk van Renier
Vandervelde en kende veel bijval.
Albert Claeys nam van 5 tot 24 januari deel aan een groepstentoonstelling in
galerij ‘Pro Arte’ te Gent.
‘De Bladen voor de Grafiek’ publiceerden een grafiekmap met tien houtgravures
van Raf Coorevits. Anton van Wilderode schreef hiervoor de inleiding (Uitgeverij
‘Orion’, Brugge).
Frans Corneillie exposeerde van 13 tot 28 januari schilderijen in de Kunstgalerij
van het Boudewijnpark te Brugge. Paul Vanderschaeghe verzorgde de inleiding.
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* Luc Crombé nam van 5 tot 24 januari deel aan een groepstentoonstelling in
galerij ‘Pro Arte’ te Gent.
* Roger De Backer stelde van 9 tot 18 december schilderijen tentoon in studio
‘Intercom’ te Kortrijk.
* De Antwerpse kunstenaar Albert Debois exposeert tot 18 februari in Galerij
‘Baeten’ te Mechelen.
* Julien Deblaere zal van 2 tot 15 februari schilderijen tentoonstellen in
kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
* Te Antwerpen werd op 20 januari in het ‘Marcel Peeters Centrum’ door Dr.
Mark Galle de huldetentoonstelling Felix De Boeck geopend. Op de
overzichtstentoonstelling is een verdiepte kennismaking met oud zowel als
nieuw werk van de meester mogelijk. Op de zolder van het Gemeentehuis te
Drogenbos worden elke zaterdag en zondag werken van de meester geëxposeerd.
* Juul De Boos stelde van 6 tot 15 januari schilderijen tentoon in studio ‘Intercom’
te Kortrijk.
* Joost De Bruyne stelde van 15 tot 31 december zijn werken tentoon in
‘Slumberland Galerij’ te Brussel.
* Gilbert Decock stelde van 1 tot 22 december schilderijen, skulpturen en gouaches
tentoon in galerij ‘An-Hyp’ te Kortrijk. Gaby Gyselen verzorgde de inleiding.
Van 15 december tot 8 januari nam hij deel aan de tentoonstelling ‘Arte 1’,
Keizerlijk Plein 53 te Aalst.
* José De Ceulaer opende op 6 januari in de Redoutzaal van de stadsschouwburg
te Maastricht een tentoonstelling onder het motto ‘Felix Timmermans, als
tekenaar en schilder’.
* Antoon De Clerck nam tijdens de maanden juli en augustus deel aan de
tentoonstelling ‘Hedendaagse Belgische Schilderkunst’ in galerij ‘Motte’ te
Genève in Zwitserland. Van 30 september tot 14 april exposeerde hij samen
met Piet Bekaert en Paul van Rafelghem te Moorsele. Van 3 tot 26 november
nam hij te Gent deel aan een tentoonstelling samengesteld door Karel Geirlandt
in opdracht van de Bank van Parijs en de Nederlanden, van 28 november tot 20
december aan de tentoonstelling ‘Zien en Weergeven’ in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel en van 2 tot 12 december aan de tentoonstelling ‘Kunst na
'45’ in het Koninklijk Atheneum te Tienen.
* Remi De Cnodder leidde in de ‘Standaard Galerij’ te Antwerpen op 1 december
de Kort-
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rijkse kunstenares Marie-Christine Huybrech in en op 23 december kunstschilder
Roland Vandenbussche. Verder verleende hij met gedichten en teksten
medewerking voor het fotoalbum ‘Zoeklicht op Niel’ en de monografie gewijd
aan graficus René De Coninck (samenstelling A. Dusar), uitgegeven door Lannoo
te Tielt. Verder hield hij op 26 januari in de Modern Art Gallery te Antwerpen
de inleiding tot het werk van de Limburgse kunstenaar Urbain Mulkers. Van
hem verscheen als brochure de teksten geschreven over de graficus Antoon
Herckenrath in het driemaandelijks tijdschrift ‘Antwerpen’, uitgave van het
stadsbestuur van Antwerpen, decembernummer 1972, en van beeldhouwer
Remy Cornelissen, tekst gepubliceerd in ‘Noordgouw’, cultureel tijdschrift van
de Provincie Antwerpen.
Hij hield tevens een voordracht naar aanleiding van de tentoonstelling Freddy
Theys op 23 februari in het gemeentehuis van Edegem. Deze expositie werd
georganiseerd door de cultuuren sportverenigingen van Edegem.
Albert De Deken exposeerde van 26 januari tot 11 februari in galerij ‘Ado’,
Boerenkrijglaan (Kleine Heide) te Bonheiden.
Jeanne De Dijn nam deel aan een groepstentoonstelling van schilderijen en
beeldhouwwerk in de ‘Rotunda Gallery’ 116-118 Finchley Road te London
onder de benaming ‘Bertrand Russell Centenary International Art Exhibition
and Sale London, December 1972-1973’.
Paula Delforge exposeerde in galerij ‘Babylon’ te Laken, tot 15 februari.
Karel M. De Lille hield op 21 januari in het St.-Lucasinstituut, Zwarte
Zustersstraat te Gent een voordracht over ‘De oorspronglegende van 't Manneke
uit de Mane in Vlaanderen’, georganiseerd door de Vereniging van Katholieke
Oostvlaamse Schrijvers.
Armand Demeulemeester nam van 3 februari tot 8 maart deel aan een
groepstentoonstelling in de kunstgalerij ‘Ladeuze’ te Etikhove.
Jackie Denaeghel zal van 16 tot 29 maart schilderijen tentoonstellen in
kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
Peegie van Willem Putman, naar het boek van Willem Denys werd tijdens de
maanden december en januari herhaalde malen gespeeld door de Koninklijke
Toneelgilde ‘Volksveredeling’ Roeselare in verschillende steden, o.a. te
Roeselare en Oostende.
Gabriel De Pauw stelt van 2 tot 18 februari in kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te
Ekeren tentoon. Inleiding: Daniël De Smet.
Mia Deprez nam deel aan een groepstentoonstelling van schilderijen en
beeldhouwwerk in de ‘Rotunda Gallery’ 116-118 Finchley Road te London
onder de benaming ‘Bertrand Russell Centenary International Art Exhibition
and Sale London, December 1972 - Januari 1973’. Van 10 tot 21 januari
exposeerde zij in galerij ‘Kontakt’ te Herentals; van 1 tot 20 februari zal zij haar
werken tentoonstellen in galerij ‘V.A.N.’ Jan Mahieustraat 25-27 te Roeselare
en van 16 tot 31 maart in het ‘Vlaams Prentenkabinet’ Reinpad 21 te Genk. Van
3 februari tot 8 maart neemt zij deel aan een groepstentoonstelling in galerij
‘Ladeuze’ te Etikhove. Haar werk werd geselecteerd in de Gaverprijs '72 voor
Schilderkunst.
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* Hugo De Putter stelde van 7 tot 19 januari zijn werken tentoon in galerij
‘Vyncke-Van Eyck’ te Gent. W. Juwet verzorgde de inleiding. Zijn gehele
aktuele oeuvre werd bekroond met Gaverprijs '72 voor Schilderkunst.
* Frank Derie stelde van 14 tot 31 januari schilderijen tentoon in galerij
‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
* In de tweejaarlijkse kunsttentoonstelling ingericht door de Koninklijke
Vereniging ‘De Vlaamse Vrienden’ te Berchem-Antwerpen in de Galerij G.G.,
Eikelstraat 27, vinden we als mede-exposant Lode de Roey.
* Sylvain Deruwe trad op als solist o.m. tijdens een Kerstconcert gegeven in de
abdij te Zevenkerken op woensdag 27 december.
* ‘5 gebroeders De Smedt’ zullen van 2 tot 15 maart hun werken tentoonstellen
in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem). Albert: beeldhouwwerk en
keramiek, André: beeldhouwwerk, Fer: etsen en tekeningen, Gerard: tekeningen
en Jef: etsen.
* Marthe De Spiegeleir stelde van 15 tot 31 december schilderijen tentoon in
kunstgalerij ‘Da Vinci’ te Waregem. Deze tentoonstelling werd gehouden naar
aanleiding van haar 75ste verjaardag. Ter gelegenheid van de opening van deze
tentoonstelling werd haar beeld, ontworpen door beeldhouwer-schrijver Georges
Leroy, onthuld.
* Roland Devolder stelde van 8 tot 20 december tekeningen tentoon in ‘Galerie
de l'Armorial’ Grote Zavel 15 te Brussel.
* Firmin De Vos exposeerde van 19 januari tot 1 februari onder de titel ‘De Mens’
in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
* L. De Witte exposeerde tijdens de maand december schilderwerken in de
Kredietbank te Beveren-Waas.
* Herman D'Haese nam van 15 december tot 8 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Arte 1’, Keizerlijk Plein 53 te Aalst.
* Jan D'Haese leidde op 24 december de tentoonstelling van etsen van Geo.
Langie in galerij ‘Vyncke-Van Eyck’ te Gent in.
* Na zijn belangrijke recitals in de Royal Festival Hall te London, in de universiteit
van Oxford en na de plaatopnamen op historische Van Peteghemorgels van
Vlaamse orgelcomponisten uit de rococotijd, is Kamiel D'Hooghe op 15 januari
vertrokken naar de Verenigde Staten van Amerika. Hij zal er dertien concerten
en vier meestercursussen geven in verschillende grote steden waaronder New
York, Washington, Detroit, Dallas, Houston, Chicago en in de befaamde
universiteit van Berkeley.
* Marthe Dierickx exposeerde van 17 december tot 15 januari schilderijen,
houtskooltekeningen en boetseerwerk.
* In het boek ‘Hedendaagse Kunst in Vlaanderen’ verschijnt een artistieke
reportage over Anto Diez (Uitgeverij ‘Vlam's' Uit’, Ieper).
* Paul Dombrecht nam op 18 januari deel aan een concert in de kerk van de Paters
Minderbroeders aan de Oude Houtlei te Gent. Tijdens dit concert speelde hij
onuitgegeven werken van uit de Franse Barok.
* Kunstschilderes Marie Dominique houdt een tentoonstelling in Galerij
‘Kaleidoskoop’ te Gent tot 15 februari.
* Hugo Duchateau exposeerde tekeningen gedurende de maand december in de
lokalen van de Bank van Parijs en de Nederlanden te Antwerpen. Deze
tentoonstelling werd ingericht door de ‘Lens Fine Art’.
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* Jos. Dufour exposeerde van 16 tot 26 december in de Academie voor Schone
Kunsten te Leuven.
* Albert Dusar was samensteller van de monografie gewijd aan graficus René De
Coninck, uitgegeven bij Lannoo te Tielt.
* Norbert Feliers stelde van 3 tot 14 februari zijn werken tentoon in galerij ‘Da
Vinci’ te Waregem.
* De thans reeds enkele jaren te Aalter gevestigde Ieperse kunstschilder Cyr
Frimout, die zo pas de Provinciale Prijs voor Schilderkunst van West-Vlaanderen
verwierf, houdt nu een tentoonstelling te Brussel in galerij ‘Tamara Pfeiffer’
tot 10 februari.
* André Galliaerde stelde van 3 tot 12 februari tekeningen en schilderijen tentoon
in de gemeentelijke feestzaal te Borgerhout.
* Jos Geboers exposeerde van 22 december tot 2 januari in ‘Oude Post’, Markt
te Mol. Van 12 tot 28 januari stelde hij schilderijen, tekeningen en collages
tentoon in het kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te Ekeren.
* Alma Gevaert exposeerde van 14 tot 29 januari schilderijen uit de Provence in
het museum Leon Desmet te Deurle. Tijdens de vooropening op 13 januari
omschreef Johan Ducheyne het werk van de kunstenares; Gwij Mandelinck
droeg voor uit zijn poëzie.
* ‘De Bladen voor de Grafiek’ publiceerden een grafiekmap met tien houtgravures
van Moniek Gheysen (Uitgeverij ‘Orion’ Brugge).
* Gilbert Goos nam van 13 december tot 15 januari deel aan een
groepstentoonstelling: ‘New Reform’ Schoolstraat 17 te Aalst.
* In het boek ‘Hedendaagse Kunst in Vlaanderen’ verschijnt een artistieke
reportage met talrijke reprodukties over Stephan Gorus (Uitgeverij ‘Vlam's'
Uit’, Ieper). Van 19 januari tot 1 februari exposeerde hij onder de titel ‘De Mens’
in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
* Gaby Gyselen leidde op 30 november de tentoonstelling van Gilbert Decock in
galerij ‘An-Hyp’ te Kortrijk in.
* Gisleen Heirbaut nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
* Jacques Here stelde van 26 november tot 13 december gouaches en tekeningen
tentoon in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas. Georges Demey verzorgde de
inleiding. Julien Schoenaerts illustreerde het getoonde werk met enkele door
hemzelf gekozen gedichten.
* Gerard Hermans nam van 5 tot 24 januari deel aan een groepstentoonstelling
in galerij ‘Pro Arte’ te Gent.
* Lode Herreman zal van 13 tot 26 april schilderijen en tekeningen tentoonstellen
in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
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* Jan Hoogsteyns nam tijdens de maand december deel aan een
groepstentoonstelling te Sevenoaks en Cirencester in Engeland, te Oudergem
en te Aarschot in de Stedelijke Academie. Verder nam hij deel aan een
groepstentoonstelling van Belgische schilders in het Kultureel Centrum ‘De
Beyerd’ te Breda in Nederland. Van 2 tot 20 februari exposeert hij in ‘Galerie
Antiqua’ te Genk en van 23 maart tot 5 april in galerij ‘Extrovert’ te Antwerpen.
* Johan Huys bespeelde het clavecimbel op 18 januari tijdens een concert in de
kerk van de Paters Minderbroeders aan de Oude Houtlei te Gent. Tijdens dit
concert werden onuitgegeven werken uit de Franse Barok gespeeld.
* Kunstschilder Theo Humblet, Directeur van de Sted. Academie van Leuven,
exposeert van 2 tot 20 februari in Galerij ‘Nova’ te Mechelen. De inleider was
ons redactielid Marcel Duchateau.
* Madeleine Jacobs had op 24 december de leiding van het Angelakoor uit
Mechelen tijdens het programma ‘Volksmuziek in de Kersttijd’ op B.R.T. 1.
* Hélène Keil stelde tijdens de maand december grafiek tentoon in ‘Centrum de
Vaart’, Vaartweg 163 te Hilversum.
* Juul Keppens nam deel aan een groepstentoonstelling van schilderijen en
beeldhouwwerk in de ‘Rotunda Gallery’ 116-118 Finchley Road te London
onder de benaming ‘Bertrand Russell Centenary International Art Exhibition
and Sale London, December 1972 - January 1973’.
* Reimond Kimpe, kunstschilder en kunstfotograaf, exposeert tot 14 februari in
Galerij ‘De Vuyst’ te Lokeren.
* Ghislain Kuyle stelde van 20 januari tot 4 februari grafiek tentoon in het
Huidevettershuis te Brugge.
* Geo. Langie exposeerde van 24 december tot 5 januari etsen in galerij
‘Vyncke-Van Eyck’ te Gent. Jan D'Haese verzorgde de inleiding.
* Van letterkundige Paul Lebeau, lid van de Vlaamse Academie, verscheen zo
pas een nieuw werk bij De Clauwaert te Leuven: ‘De tijdvreter en andere
verhalen’, zeven ongelijk lange verhalen beladen met een pessimistische visie
over de mens.
* Kunstschilder Lenaerts exposeerde in galerij ‘Lambermont’, Brussel.
* Georges Leroy stelde van 15 tot 31 december beeldhouwwerken tentoon in
kunstgalerij ‘Da Vinci’ te Waregem. Hij exposeerde er samen met Marthe De
Spiegeleir van wie hij een beeld maakte ter gelegenheid van haar 75ste
verjaardag. Bij de opening van de tentoonstelling werd dit beeldhouwwerk
onthuld.
* Leon Lommaert exposeerde van 20 tot 29 januari in de Gemeentelijke Feestzaal
te Borgerhout.
* War Macken stelde van 6 tot 24 januari schilderijen tentoon in kunstgalerij
‘Esschius’ te Diest.
* Georges Maes had op 1 december de leiding van het Belgisch Kamerorkest
tijdens een concert gegeven in de Feestzaal te Bachte-Maria-Leerne. Op 23
januari leidde hij hetzelfde orkest in het Museum voor Schone Kunsten te Gent
tijdens een concert georganiseerd door de Socialistische Studiekring i.s.m. de
Vereniging voor Concertvernieuwing en onder de auspiciën van het Provinciaal
Bestuur van Oost-Vlaanderen en op 15 januari tijdens een concert georganiseerd
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door Jeugd en Muziek in samenwerking met het Ministerie van de Nederlandse
Cultuur en de Muziekschool. Dit concert ging door in ‘De Schakel’ te Waregem.
Pol Mara nam van 15 december tot 8 januari deel aan een groepstentoonstelling
‘Arte 1’, Keizerlijk Plein 53 te Aalst. Van 17 december tot 10 januari nam hij
deel aan de tentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
Hij verzorgde de kaftillustratie van ‘Zonder requiem’, een dichtbundel van Guy
van Hoof.
Wilhelm Mechnig exposeerde tot 18 februari in de ‘Belfortkelder’ te Aalst.
Karel Jan Melis zal van 21 tot 30 april schilderijen tentoonstellen in de
Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout.
Jos Mets zal van 3 tot 12 maart schilderijen tentoonstellen in de Gemeentelijke
Feestzaal te Borgerhout.
Urbain Mulkers stelde van 27 januari tot 24 februari zijn werken tentoon in de
‘Modern Art Gallery’ te Antwerpen. Remi De Cnodder verzorgde de inleiding.
Koenraad Muller stelde van 14 tot 28 januari tekeningen en gravuren tentoon
in galerij ‘Imago’ te Tielt.
Vic Nees had op 8 december de leiding van het Omroepkoor van de Belgische
Radio en Televisie tijdens een concert in de Hall van het Koninklijk Vlaams
Conservatorium te Antwerpen. Op 26 januari had hij de algemene leiding van
het galaconcert met werk van Händel in de Sint-Jacobskerk te Brugge.
Uitvoerders waren het Collegium Instrumentale voorbereid door Patrick Peire
en het Westvlaams Vocaal Ensemble voorbereid door Geert Claeys. Op 3 en 4
maart zal Vic Nees een koorweekend leiden, georganiseerd door de Vlaamse
Federatie van Jonge Koren, dat doorgaat in het Sint-Paulusseminarie, Beekstraat
206 te Drongen.
Jaak Neve exposeerde tijdens de maand december gouaches en tekeningen in
galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
Een gedenkplaat van de beeldhouwer Evarist Opzommer werd onlangs onthuld
aan het woonhuis van de gehuldigde, Ambtmanstraat 10 te Antwerpen.
Clement Pardon stelt van 27 januari tot 14 februari beeldhouwwerken tentoon
in kunstgalerij ‘Esschius’ te Diest.
Achiel Pauwels nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas en
van 14 tot 31 januari exposeerde hij keramiek in dezelfde galerij.
De Brusselse kunstenaar Clem Peltier houdt tot 11 februari een tentoonstelling
van zijn laatste werken in het Cultureel Centrum van Neder-over-Heembeek.
Jos Philippen publiceerde in het tijdschrift ‘Brabant’ een bijdrage over het
geboortehuis van St.-Jan Berchmans, waarin hij het probleem stelt van de
restauratie van deze geklasseerde maar erg vervallen historische woonst. Verder
publiceerde hij een nieuwe studie over de bewogen geschiedenis van de aloude
broederschap van O.-L.-Vrouw van de Wijngaard onder Diest en Webbekom,
en dat onder de titel ‘Eed boven kerkban’
In de voordrachtzaal van het V.T.B. Bondsgebouw, Emiel Jacqmainlaan te
Brussel werd begin december een sono-diarama ‘Armand-Preud'homme’, een
montage lied-beeld van 22 gekende liederen en honderden dia's gegeven;
samenstelling: R. Herman.
Hélène Riedel nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
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* André Roelant nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
* Jan Rongé zal van 2 tot 22 februari in galerij ‘Isabella Brant’, Antwerpen
tentoonstellen.
* De Tieltse kunstschilder Albert Rubens is met zijn werk in Galerij ‘Aksent’ te
Waregem tot 25 februari.
* De animatiefilm van Raoul Servais en zijn leerlingen behoorden tot de beste
die het Festival van de Belgische Film te Knokke bracht. Voor dit werk werd
hem dan ook een ereprijs toegekend, en in de kategorie experimentele films
kreeg hij eveneens een bijzondere prijs van de Stad Knokke-Heist.
* Paul Smolders nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
* Juwelen van Paul Somers werden van 9 december tot 13 januari geëxposeerd
in de lokalen van de Bank van Parijs en de Nederlanden te Antwerpen. Deze
tentoonstelling werd ingericht door ‘Lens Fine Art’.
* André Sorel exposeerde tijdens de maand december in zijn eigen atelier ‘Huize
Ulenspiegel’, Boscheedwegestraat 7 te Kortemark.
* In het boek ‘Hedendaagse Kunst in Vlaanderen’ verschijnt een artistieke
reportage over Albert Steel.
* Dezer dagen is het 250.000ste exemplaar verschenen van Stijn Streuvels'
meesterwerk ‘De Vlaschaard’. Het werd, voor deze gelegenheid, een gebonden
speciale uitgave met een mooie nieuwe omslag van Jeanine Behaeghel.
* Op het einde van het Felix Timmermansjaar werd door het Davidsfonds in Lier
een kerstgeschenk aangeboden aan de echtgenote van Felix Timmermans: het
in prachtig groen leder ingebonden 35.000ste exemplaar van de verzamelbundel
‘Met Felix Timmermans door Vlaanderen’, een bundel die in het voorbije jaar
door de vereniging werd uitgegeven. Dit boek kent ook in Nederland een
geweldig sukses. De totale oplage bereikte de 50.000.
* Bij Decca wordt een langspeelplaat met o.a. een potpourri van Oostendse liedjes
opgenomen met het Oostends Lyceumkoor onder leiding van Aimée Thonon.
* Jacques 't Kindt, de reeds enkele keren
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geprimeerde jonge kunstschilder, heeft zich te Kruishoutem gevestigd en
exposeert tot 16 februari te Brugge in Flat 5.
Een artistieke reportage over Hilaire Vanbiervliet wordt opgenomen in de
kunstuitgave ‘Hedendaagse Kunst in Vlaanderen’. Bij voorinschrijving kost dit
boek 620 fr. i.p.v. 840 fr. Inschrijven bij: Uitgeverij ‘Vlam's' Uit’, Statiestraat
25, Ieper of bij de kunstenaar postrek. 1734.42.
Raf Van Cauwenberghe nam van 19 januari tot 1 februari deel aan een
groepstentoonstelling met als titel ‘De Mens’ in kunstgalerij ‘Marca’ te
Mariakerke (Kolegem).
Roland Vandenbussche stelde van 23 december tot 9 januari schilderijen tentoon
in de ‘Standaard Galerij’ te Antwerpen. Remi de Cnodder verzorgde de inleiding.
Van 20 januari tot 6 februari exposeerde hij in de ‘Librairie Galerie Elysée’,
Louisalaan 116 te Brussel.
Harold Van De Perre hield op 13 januari in galerij ‘Imago’ te Tielt het inleidend
woord tot de tentoonstelling van Koenraad Muller.
In het boek ‘Hedendaagse Kunst in Vlaanderen’ verschijnt een artistieke
reportage met talrijke reprodukties over Robert Vandereyken.
Guido Van der Meersch verzorgde op 20 januari in het Huidevettershuis te
Brugge de inleiding tot de tentoonstelling van Ghislain Kuyle.
Paul Vanderschaeghe verzorgde op 12 januari de inleiding tot de tentoonstelling
van schilderijen van Frans Corneillie, in de Kunstgalerij van het Boudewijnpark
te Brugge.
Van Theo Van der Veken verscheen ‘Waar Hippe Haren Mode Waren’ in een
beperkte oplage van 300 eksemplaren met handtekening van de auteur bij
uitgeverij ‘Sintal’, Dekensstraat 28 te Leuven (98 fr. - Postrek. 2886.63).
Adriaan Vandewalle stelde van 11 tot 27 januari tekeningen tentoon in galerij
‘An-Hyp’ te Brugge.
Jef Van Diest exposeerde van 13 tot 29 januari in het Gemeentehuis te
Sint-Kwintens-Lennik.
Remi Van Duyn regisseerde in het Feestpaleis te Oostende op 23, 27, 28, 29 en
30 januari de toneelkring ‘De Bacchanten’ in ‘Een Harlekijn voor Flip’ van
Frans Cools.
Staf Van Elzen nam van 17 december tot 10 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Jaarwisseling’ in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de Kempense kunstschilder Frans
van Giel is een rijkelijk geïllustreerd boek met teksten van Emiel van
Hemeldonck, over hem verschenen.
Thomas Van Gindertael exposeerde van 1 tot 17 december in galerij ‘Sienjaal’
te Gent.
Van Guy van Hoof verscheen bij de uitgeverij ‘Albatros’ te Brussel ‘Zonder
requiem’ (20 gedichten '68-'70) met kaftillustratie van Pol Mara. Exemplaren
kunnen besteld worden door storting of overschrijving van 60 fr. op postrek.
10101.72 van G. van Hoof, Pacificatiestraat 38, Antwerpen.
Jos Van Houdt stelde van 8 tot 19 december schilderijen tentoon in de
Gemeentelijke Tentoonstellingszaal te Borgerhout.
Gerard Van Hove stelde van 15 december tot 2 januari tekeningen tentoon in
galerij ‘Kontakt’ te Herentals.
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* Georges Van Hulle nam van 19 januari tot 1 februari deel aan een
groepstentoonstelling met als titel ‘De Mens’ in kunstgalerij ‘Marca’ te
Mariakerke (Kolegem). Van 11 tot 24 mei zal hij in dezelfde galerij schilderijen
en tekeningen exposeren.
* Jos Van Immerseel, clavecimbel, verleende op 19 januari zijn medewerking aan
het Solisten- en Laureatenconcert ingericht door de Concertvereniging van het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen.
* Cyrielle Van Loocke stelde van 15 december tot 2 januari schilderijen tentoon
in galerij ‘Kontakt’ te Herentals.
* In het boek ‘Hedendaagse Kunst in Vlaanderen’ verschijnt een artistieke
reportage over Alfons Vanmeirvenne. Dit boek wordt uitgegeven bij ‘Vlam's'
Uit’, Statiestraat 25 te Ieper en kan besteld worden bij de uitgever of bij de
kunstenaar.
* Dirk Varendonck had de leiding van het Westvlaams Orkest tijdens een
Kerstconcert gegeven in de abdij te Zevenkerken op woensdag 27 december.
* Maurits Van Saene nam van 15 december tot 8 januari deel aan de
groepstentoonstelling ‘Arte 1’, Keizerlijk Plein 53 te Aalst.
* Frans Van Sand stelde van 15 december tot 2 januari beeldhouwwerken tentoon
in galerij ‘Kontakt’ te Herentals, terwijl Karl Van Sand er keramiek exposeerde.
* Achiel van Sassenbrouck, die reeds lang te Hamme is gevestigd en vooral als
landschapschilder naam maakte, exposeert te St.-Niklaas in ‘Pro Arte’ tot 14
februari.
* André Vanvlasselaer stelde van 21 december tot 3 januari schilderijen,
reisschetsen en etsen tentoon in studio ‘Jacobs’ te Knokke-Heist.
* Anton van Wilderode schreef de inleiding voor de grafiekmap die tien
houtgravures van Raf Coorevits bevat en gepubliceerd werd door ‘De Bladen
voor de Grafiek’ (Uitgeverij ‘Orion’, Brugge).
* Renaat Verbruggen zong een twaalftal liederen van Lodewijk de Vocht tijdens
een huldebetoon aan de 85 geworden Vlaamse komponist in het Osterriethuis
te Antwerpen.
* Willy Verbrugge zal van 16 februari tot 1 maart schilderijen tentoonstellen in
kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
* Antoon Vercruysse zal op 10 maart in de Sint-Amandskerk te Roeselare het
koor ‘De Mandelgalm’ leiden tijdens een uitvoering van de negende symphonie
van Beethoven met medewerking van de Filharmonie van Antwerpen. Ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het koor werd door Antoon Deweerdt
de geschiedenis van het koor te boek gesteld (Uitgegeven bij drukkerij
‘Dermaut’, Roeselare).
* Jozef Verhelle sprak op 2 februari in het ‘Hermes Clubhuis’ te Oostende over
‘De politiek en de religieus geëngageerde jeugdbewegingen. Mussolini, Pius
XI, Hitler, Cardijn en Dubois’. Op 20 februari geeft hij in hetzelfde clubhuis
een gekommentarieerde beluistering van het beste in de liturgische muziek.
Benevens enkele gregoriaanse gezangen, brengt hij uittreksels uit de
‘Gospelnight’ van De Fatt, uit de ‘Missa per un continente’, muziek van
Messiaen, Bach en uittreksels uit ‘Jeanne au bûcher’ van Honneger en op 23
februari spreekt hij eveneens in het ‘Hermes Clubhuis’ over: ‘Nozems, provos,
hippies en een vergelijking tussen Jezus-people en de wereld-conciliejeugd van
Taizé’.
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* René Veris exposeerde van 19 januari tot 11 februari in galerij ‘Graph-X’,
Vermorgenstraat 27 te Sint-Niklaas.
* Ernest Verkest stelde van 16 tot 31 december samen met Erik Loncke oude
schilderijen en gravuren, beelden, meubelen en tapijten, porselein en aardewerk,
zilver, koper en tin, sier- en pronkkastvoorwerpen tentoon in galerij ‘Imago’ te
Tielt.
* Gerard Vermeersch stelt zijn schilderijen tot 24 februari in studio ‘Callebert’
te Roeselare tentoon.
* Herman Verschelden had de leiding van het door hem vertaalde stuk ‘Twee
kippen slachten’ van Alf Poss. Dit werk werd opgevoerd door het keldertheater
‘Malpertuis’, Tielt.
* Jules Verstraeten nam van 5 tot 24 januari deel aan een groepstentoonstelling
in galerij ‘Pro Arte’ te Gent.
* Frans Verstreken schreef de inleiding voor de grafiekmap die tien onbekende
lino's van Felix Timmermans bevat en gepubliceerd werd door de ‘De Bladen
voor de Grafiek’ (Uitgeverij ‘Orion’, Brugge).
* Marcel Vervaet exposeerde van 23 tot 30 december pastels, houtskool en
pentekeningen tentoon in eigen atelier, Damstraat 32 te Moerbeke-Waas.
* Frans Vervoort stelde van 3 tot 12 februari schilderijen tentoon in de
Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout.
* Christian-Adolphe Wauters stelde op 23 december in kunstgalerij ‘l'Orangerie’,
Koningstraat 26, Oostende zijn monografie ‘Felix Buelens, vergeten vriend van
Ensor of het coloriet van de tederheid’ voor (Uitgave EREL).
* Herman Wauters stelde van 15 december tot 2 januari glasramen en monotypen
tentoon in galerij ‘Kontakt’ te Herentals.
* Rik Wegge zal van 5 tot 14 mei schilderijen tentoonstellingen in de Gemeentelijke
Feestzaal te Borgerhout.
* Rik Wijnants zal van 21 april tot 3 mei zijn werken tentoonstellen in galerij
‘Gerard David’, V.T.B. Wollestraat 28, Brugge.
* Leon Willems stelde van 6 tot 25 januari recente schilderijen, reliëfs en skulpturen
tentoon in de Korrekelder te Brugge.
* Irène Wolfferts stelde van 22 december tot 12 januari haar werken in de
Kredietbank te Beveren-Waas.
* Michel Wyffels regisseert op 6, 8, 9 en 10 februari in het blijspel ‘Mr. Masure’
in de Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein te Oostende.
* De Zusters Trappistinnen van de abdij van Nazareth stelden van 15 december
tot 2 januari wandtapijten en handweefwerk tentoon in galerij ‘Kontakt’ te
Herentals.
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Verbondsberichten
Sekretarlaten: Antwerpen: J. Van Rooy, Petgleterstr. 15 - Limburg: A. Dusar,
Mombeekdreef, Hasselt - Oost-Vlaanderen: A. de Longle, Heuselstr., Oolke Algemeen: J. Van Remoortere, Pontonstraat 12, Oostende.

† Antoon vander Plaetse
Heel ons Verbond treurt om het afsterven van de vereerde Voorzitter der sectie toneel
van CVKV, die ons ontviel op 69-jarige leeftijd te Kortrijk op donderdag 8 februari.
Onze algemene voorzitter Jozef Storme sprak in zijn lijkrede dinsdag 13de februari
de bewondering uit die wij allen hebben voor deze legendarische figuur, de eerbied
voor zijn onverschrokken vrije woord, de dank voor zijn ongeevenaarde trouw en
vriendschap, de diepe smart voor zijn heengaan.
In de laatste redactievergadering te Gent had Antoon gevraagd wegens zijn
gezondheidstoestand van zijn voorzitterschap ontlast te worden en het had alle
vrienden-redactieleden pijn gedaan hem zo erg vermoeid te zien. Sommigen hadden
zich voorgenomen aan de Statutaire Vergadering van juni te vragen hem het
Dekenschap voor het toneel aan te bieden, bij zijn zeventigste verjaring.
Wij kunnen de woorden niet vinden om onze droefheid uit te drukken. Zij weze
een troost voor zijn echtgenote en kinderen, aan wie Verbond en Tijdschrift
diepgemeende christelijke deelneming betuigen.

Felix de Boecktentoonstellingen
De grootse tentoonstellingen, die ons Verbond opzet ter ere van zijn Ere-deken, de
75-jarige kunstschilder Felix De Boeck, beginnen vorm aan te nemen. Het staat nu
volkomen vast, dat de eerste expositie in Eindhoven zal doorgaan, van 6 tot en met
29 oktober 1973. Vanzelfsprekend komt Vlaanderen eveneens aan de beurt en wel
van 29 november tot en met 20 december 1973, in de St.-Pietersabdij van Gent. Het
C.V.K.V. zal er alles op zetten om van deze beide manifestaties unieke culturele
gebeurtenissen te maken. Zoals reeds meegedeeld, wordt het
september-oktobernummer volledig gewijd aan Felix De Boeck; deze aflevering zal
vanzelfsprekend ook kunnen dienen als cataloog voor de tentoonstellingen.

Statutaire vergadering
Onze statutaire vergadering - onze jaarlijkse Ontmoetingsdag - zal doorgaan op
zondag, 3 juni 1973, in het prachtige grafelijke slot van Male (St.-Kruis, Brugge).
Op het middaguur heeft in de abdijkerk een Eucharistieviering plaats voor onze
overleden leden; daarna gaan we, in de heerlijke Ridderzaal, tafelen en volgt dan de
viering van onze bekroonde en jarige leden, alsmede de statutaire vergadering met
nogal ruime verkiezingen.
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Wij doen van nu af reeds een oproep om aan ons Verbondssecretariaat,
Pontonstraat, 12, 8400 Oostende, de namen bekend te maken van onze leden, die
voor de viering in aanmerking komen, nl.:
- degenen die in 1973 60, 65, 70, 75,... jaar worden;
- degenen die sedert juni 1972 een artistieke prijs of onderscheiding bekwamen.
Wij weten dat sommige kunstenaars dit uit bescheidenheid node van zichzelf
melden, maar hun vrienden kunnen hen hier gerust een handje toesteken. Wij moeten
hen allen kunnen vieren en doen dus op eenieders medewerking een beroep om onze
lijst zo volledig mogelijk te maken.

Vergadering v.v.l.
De Vereniging van Vlaamse Letterkundigen houdt op zondag 18/2 te 10.30 uur in
het Pershuis een Buitengewone Algemene Vergadering (voor statutenwijziging i.v.m.
verkiezingen) en een Algemene Vergadering voor verkiezing van 4 bestuursleden;
daarna huldiging van de staatsprijzen en receptie. De letterkundigen-leden van ons
Kunstenaarsverbond worden met aandrang aangezet de vergadering bij te wonen en
dit van bij het begin.

Roger Fieuw-herdenking
Op 17 december '72 werd de letterkundige Roger Fieuw, die vanaf de stichting van
‘West-Vlaanderen’ redactielid en penningmeester was, te Roeselare herdacht. Hector
Deylgat, André Demedts, Robert De Man, Lia Timmermans, M. De Bruyne en Dr.
Lieven Spyckerelle brachten hun herinneringen samen in een bij die gelegenheid
uitgegeven brochure geïllustreerd met pentekeningen van Marcel Notebaert.

Bibliotheek
Nieuw werk van leden
Fernand Baudouin, Rubens en zijn Eeuw, Mercatorfonds, Antwerpen, 1972; linnen
band met cassette, 34 × 26 cm., 290 blz., 47 grote quadrichromieën, 117 zwart-wit
illustraties.
Wat het eerst opvalt in deze uitgave is het prestigieuze van het opzet, een geniale
figuur als Rubens waardig. Daarvoor zorgen behalve inbinding, formaat, gebruikt
papier en letter (Helvetica Leicht, c. 12), in de eerste plaats een schitterende lay-out
van Mark Verstockt die hierbij heeft kunnen gebruik maken van een schat aan
illustratiemateriaal, waartussen vooral de vierkleurendrukken van een opvallende
kwaliteit zijn (Photogravure De Schutter).
De tekst zelf is van de hand van een onzer beste Rubenskenners, Fernand Baudouin,
konservator van het Antwerpse Rubenshuis. Hij heeft reeds een groot aantal
publicaties over Rubens op zijn naam staan. Het is terecht dat hij een belangrijk deel
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ervan, met de nodige aanpassingen, heeft aangewend om dit boek samen te stellen,
vermits elke publicatie de vrucht was van vele uren beschouwing, wetenschappelijk
onderzoek en opsporingswerk zowel in archieven als in de reeds zo rijke
Rubens-literatuur. Zo rijk dat de verzoeking groot is voor wie aan Rubens-studie
doet om erin te verdrinken en het persoonlijke aanschouwen uit te schakelen. In dit
euvel is F. Baudouin o.i. niet gevallen wat precies een volkomen beheersen van de
erudiete stof veronderstelt. Vermits het grotendeels vroegere studies van de auteur
betreft kan men natuurlijk niet verwachten alle aspecten van de Rubensfiguur hier
behandeld te vinden. Trouwens zouden 290 blz. hiervoor niet hebben volstaan, tenzij
men populaire vulgarisatie beoogde.
Het is mode het maatschappelijke als determinerend te beschouwen voor de kunst
en hierbij zeer simplistisch te werk te gaan. Tegen de bestaande vooroordelen in
onderlijnt Baudouin dat de kunst van de Zuidelijke Nederlanden helemaal niet zo
dynastisch was als men beweert en dat de burgerij er de meeste kunstwerken heeft
besteld; dat deze kunstwerken een ander karakter hebben dan die welke de burgerij
in het Noorden bestelde ligt niet aan socio-politieke of economische maar aan
religieuze en culturele redenen. Voor de familiale situering van Rubens beperkt zich
de auteur tot een interessante studie over zijn grootouders, waarvan men portretten
bezit. Wat zijn jeugdrelaties met Otto Venius en het Classicisme betreft, deze
illustreert Baudouin aan de hand van Rubens ‘Adam en Eva’ uit het Rubenshuis.
Volgt dan de periode 1609-1620 waaruit een aantal altaarstukken geanalyseerd
worden, zoals de befaamde Kruisoprichting van de Antwerpse kathedraal; ook voor
dit werk wist de auteur een aantal nieuwe kunsthistorisch belangrijke gegevens bij
te brengen. Hetzelfde geldt voor werken als ‘De geseling van Christus’ (St.-Paulus),
‘De verloren zoon’ (Koninklijk Museum, Antwerpen), de schets van de ‘Aanbidding
der herders’ (Rubenshuis) en de versiering van de Antwerpse Jezuïetenkerk.
Voor de periode 1620-1628 - de periode der grote reeksen - gaat de auteur meer
overzichtelijk te werk, wat alleen reeds door de
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overvloed aan werken gewettigd wordt; Rubens activiteit heeft toen industriële allures
aangenomen. Het is overigens de tijd van zijn diplomatische activiteit, waaraan
Baudouin ook een lang hoofdstuk wijdt. Na enkele minder belangrijke hoofdstukken
eindigt het boek met een heldere synthese over de schilderkunst in de eeuw van
Rubens, waarin de relatie van Rubens' kunst tot deze van zijn grote tijdgenoten precies
wordt bepaald. De indices brengen de bibliographie van de afzonderlijke hoofdstukken
en een lijst der reprodukties zonder jaartalopgave. Een algemene Rubens-bibliografie
ontbreekt; zij zou trouwens te uitvoerig zijn geworden.
Na de ‘Felix Timmermans’ van Julien van Remoortere heeft het Mercatorfonds
met deze ‘Rubens’ van Fernand Baudouin een nieuw glansrijk nummer aan zijn reeds
lange reeks prachtwerken toegevoegd die Directeur-Generaal Naessens en de Paribas
tot ere strekt.
Hector Waterschoot, Kunstschilder Hubert Malfait, in ‘Jaarboek der Provincie
Oost-Vlaanderen’, 1972; 45 blz., geïllustreerd.
Verleden jaar reeds liet Hector Waterschoot een goed overzicht verschijnen van de
plastische kunsten in Oost-Vlaanderen sedert de oorlog in het kader van het Jaarboek
van de Oostvlaamse kulturele diensten. Dit jaar heeft hij meer in het biezonder de
in september 1971 overleden laatste grote Latemnaar behandeld. Zijn studie is de
uitvoerigste die tot nog toe over deze kunstenaar verschenen is en tevens een model
op het gebied van de bondige monografieën gewijd aan kunstenaars. De auteur verliest
zich niet in hoogdravende beschouwingen en getheoretiseer, maar schetst zakelijk
de ontwikkeling van de kunstenaar, nauw verbonden met zijn biografie. Wel hadden
wij gewenst dat hij de schilder ook zelf meer aan het woord had gelaten, wat nog
mogelijk was door middel van getuigenissen uit zijn onmiddellijke omgeving; des
schilders woord heeft tenslotte toch meer betekenis en waarde dan de fraseologie
van critici als André De Ridder, Emiel Langui, e.a. Goed gekozen illustraties en een
behoorlijke bibliografie aan het eind van de studie.
A.S.
Ivo Ceulemans, Marcel Mattheesens, Roger van Holen, Jean Segers: Notenleerlessen
1, 2 en 3, (64, 58, 48 fr.) uitgeverij De Sikkel, Antwerpen.
Deze drie handig uitgegeven boekjes bevatten graduele leerstof voor het aanvankelijk
notenleeronderricht. Bij het overlopen van de oefeningen bemerken wij een grote
zorg in de keuze ervan. Het accent ligt in de zingbaarheid en in de liefde tot het
musiceren. Zo merken wij reeds in het eerste bundeltje keurig uitgewerkte
tweestemmige oefeningen, of in het tweede bundeltje muzikale stukjes waarbij de
ritmische begeleiding aangegeven werd. Zo wordt van begin af aan het meerstemmig
musiceren of het groepsmusiceren in de hand gewerkt. Door bij voorkeur volksdansjes
als in te studeren stof te nemen vermijden de auteurs de ‘sing-song’ van zoveel
elementaire solfègeboekjes. Waar in het derde bundeltje - na voorbereiding in het
tweede bundeltje - de fa-sleutel aan bod komt blijken de combinatiemogelijkheden
in het groepsmusiceren onuitputtelijk. Achteraan in elk boekje verschijnt een overzicht
van de ritmische patronen in de bestudeerde maatsoorten. Een werk in de lijn van de
grote muziek-pedagogische vernieuwing!
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J.Vb.
De muziekliteratuur mag zich verheugen in een gelukkige gebeurtenis: het
standaardwerk van Dr. Marcel Boereboom is opnieuw verkrijgbaar en beleeft thans
zijn derde druk: Handboek van de Muziekgeschiedenis (13,5 × 21,5 cm, 208 pag.,
geïll., Nederlandsche Boekhandel, Kapellen, gen. 260 fr., geb. 365 fr.).
Vooreerst een puntje op de i zetten: het betreft hier alvast het eerste deel van het
werk en het handelt over de muziek van de Middeleeuwen en de Renaissance. Het
is tegelijk als lees- en studieboek bedoeld en een al te zware feitenopeenstapeling
werd met opzet vermeden, ten einde de leesbaarheid geen geweld aan te doen. De
auteur heeft de gave om de dan toch zeer uitgebreide stof uiterst bevattelijk en
overzichtelijk voor te stellen, zodat én de geschoolde musikus én de liefhebber, die
zijn muziekgenot wat meer wil funderen, volop aan hun trekken komen. Talrijke
muziekvoorbeelden en mooie zwartwitillustraties begeleiden de tekst. Wij kijken
met belangstelling uit naar het volgende deel!
Bij de Nederlandsche Boekhandel, Kapellen: Rob. Roemans en Hilda van Assche:
Bibliografie van Stijn Streuvels, 15,5 × 23,5 cm, 248 pag., gen., 465 fr.
Een monumentaal boek, waaraan wijlen Dr. Roemans nog hard heeft gewerkt wat
de voorbereiding betreft, en dat tot een schitterend eind werd gebracht door de
onovertroffen Hilda van Assche, dé bibliografische experte bij uitstek. Dit werk dat dient onderlijnd - handelt uitsluitend over Streuvels' werk, dat in boekvorm is
verschenen. Zijn geschriften in periodische uitgaven b.v. werden dus niet opgenomen
en zouden deze bibliografie in aanzienlijke mate vermeerderen. Misschien nog
toekomstig werk voor Hilda van Assche?
Deze uitgave werd als volgt opgebouwd: Verantwoording - Afzonderlijk verschenen
werken - Bloemlezingen uit het werk van Streuvels en verzameld werk - Streuvels
in vertaling (werk in boekvorm, bundels, bloemlezingen en verzameld werk) Aantekeningen - Registers (die het opzoekwerk herleiden tot zijn eenvoudigste vorm).
Uitstekend vakwerk, onmisbaar voor elke literatuur-liefhebber!
Bij Heideland-Orbis, Hasselt, twee buitengewoon interessante werken over Felix
Timmermans, telkens van de hand van L. Vercammen: Vijftig jaar Pallieter (12,5 ×
20 cm, 172 pag., geïll., gen., 115 fr.) en Felix Timmermans, de mens - het werk (13
× 20 cm, 236 pag., geb. 245 fr., gen. 195 fr.).
Het eerste boek is een historische terugblik in drie grote delen: Ontstaan van ‘Pallieter’
- Analyse - Onthaal. Zeer gedokumenteerd en indringend, maar de auteur beschouwde
het als een aanloop tot een volledige Timmermansstudie, waaraan hij jaren heeft
gearbeid en die nu eindelijk - en gelukkig maar - ook een feit is: Felix Timmermans,
de mens - het werk. Vercammen heeft zich in deze voortreffelijke studie laten leiden
door wat hem in Timmermans opviel: de grote eenheid tussen mens en werk. Hij
bouwde zijn studie andermaal zeer overzichtelijk op, handelt eerst over de periode
1886-1910 (de vormingsjaren), vervolgens komt de eerste bloeiperiode aan bod
(1911-1923), daarna wat hij noemt de middenperiode (1924-1934), de tweede
bloeiperiode (1935-1944) en ‘Naar de toppen’ (1944-1947). Bovendien omvat het
boek tevens nog een bondige bibliografie, ook van de vertalingen.
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Lieve Scheer: Röntgens van Ruyslinck (12,5 × 20 cm, 184 pag., 195 fr.).
Dit werk brengt inderdaad wel veel informatie over Ruyslinck, maar het procédé is
m.i. toch een beetje doorzichtig aan het worden, waarbij de aandacht ten onrechte te
veel op de interviewer valt. Er is trouwens niets makkelijker dan een aantal werken
van een bepaald auteur lezen, een hoop vragen noteren, met je bandopnemer naar de
auteur trekken en dan maar registreren.
Wat de poëzie betreft kunnen wij hier de bloemlezing Gedichten 71 vermelden,
uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven (13,5 × 19,5 cm, 78 pag., gen., ledenprijs:
55 fr.) De formule geniet nu ruime bekendheid: Jos de Haes en Hubert van
Herreweghen maken jaarlijks een keuze uit de beste gedichten, verschenen in de
literaire tijdschriften van Noord en Zuid en voegen er van elke dichter summiere,
maar bruikbare biobibliografische notities aan toe. Het doet ons plezier ditmaal
‘Nieuwe Stemmen’ ruim vertegenwoordigd te zien, maar wij vragen ons in gemoede
af of ‘Vlaanderen’ in 1971 dan geen enkel gedicht publiceerde dat in aanmerking
kon komen...
Joswin: ‘Late vruchten’. Uitgave J. Swinnen-Op de beeck, Koningin Astridlaan 104,
Mechelen. 100 fr.
Deze verzenbundel is eigenlijk de resultante van vijftig jaar poëtische
hoogspanningsmomenten in een mensenleven: familieaangelegenheden,
natuurimpressies, jonge en oude liefde en lijden, het vindt er alles zijn weerklank in.
En heel die heterogene verzameling klinkt dan nog zeer sympathiek ook, omdat het
alles zo eerlijk en onbevangen echt is. Al hebben deze eenvoudige verzen geen
literaire pretenties, toch bereikt Joswin meer dan eens een vaart die hem uit zichzelf
schijnt te willen wegrukken. Maar ook in de andere gevallen blijven deze verzen
aanvaardbaar en vol fijne menselijkheid en gevoel.
J.v.R.
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André Louf-Decramer, Avondzangen, Deel I, Wachtende Avond, A. Louf, Seulestraat
64, 8950 Nieuwkerke, 1972, 75 fr.
Deze bundel vormt het eerste deel van een trilogie avondzangen; dit jaar zullen nog
verschijnen: Rouwende Avond en Wakende Avond. In een vorig nummer (Vl. 129)
werd de bundel ‘Eeuwige pool’ van deze auteur besproken. A. Louf heeft ons niet
met deze nieuwe bundel voor een verrassing gesteld. Dezelfde gevoelens, hetzelfde
levensritme duiken ook hier weer op. Waar de voorgaande bundel meer bespiegelend
werkte, is hier meer aandacht besteed aan de natuurbeschrijving. Het zijn allemaal
stemmige beelden van weemakende avonden, uitmondend in een bezinning; kortom,
weemoedig-innige poëzie in de traditie van de Vlaamse stillevens, maar dan zonder
hun koloriet. Want reeds in onze voorgaande bespreking hebben wij gewezen op de
tekortkomingen van dit soort poëzie: ritme en scheppende, originele beeldentaal zijn
twee poëtische kenmerken die de schrijver niet helemaal beheerst. Te weinig worden
wij gekonfronteerd met een persoonlijk beeld (‘de daken wachten van rood begeren’
p. 9 Avondmildheid), te talrijk zijn de déja-entendu's. Het grootste gedeelte van zijn
poëzie zijn beschrijvingen van sentimentele avondstemmingen, eigen aan een bepaalde
generatie van Schwärmers. Wat het ritme betreft, daar wordt bepaaldelijk zwaar
tegen gezondigd. Dikwijls geeft de schrijver zijn ritmische welluidendheid prijs voor
een kneepje, wat duidelijk wijst op een andere, dan moderne, poëtische ingesteldheid.
Erg jammer eigenlijk, want A. Louf heeft wel het dichterlijk gevoel! Door zijn
overladen verzen, zijn stroeve taal en zijn overdaad aan poëtisch zwaar geladen
woorden slaagt hij er echter niet in dit gevoel bij de lezer over te brengen. Zoals bij
een voorgaande bespreking zouden wij ook hier willen besluiten met: hier is een
auteur aan het woord die de gevoelens en stemmingen vertegenwoordigt van de jeugd
van een voorbije generatie maar die jonge, moderne lezers niet meer kan aanspreken.
Maar misschien komt het levensgevoel van A. Louf nog wel eens terug en zullen wij
blij zijn ons aan zijn romantiek te kunnen warmen.
R. Van Russelt
Het jongste werk van Pol le Roy, dat wij hier benaderen, is ‘De Stroom’1. Deze bundel
bevat 3 cycli van 24, 17 en 23 gedichten.
Deel I opent met ‘voor Yf, dit antwoord op haar vraag’. Dit ‘antwoord’ bevredigt
Fred de Swert niet die in ‘De Periscoop’2, teruggrijpt naar de invraagstelling der
poëzie: ‘kan de poëzie een duidelijk antwoord geven aan het relativerend element
van ons mens-zijn of ten hoogste een verklaring zijn voor deze?’3. Hierop antwoordde
de dichter: ‘verklaring van en duidelijk antwoord in de richting van de transcendentie
onzer relativiteit naar de Aleenheid toe’.
Le Roy laat in ‘De Stroom’, de vraag achterwege, wat o.i. een brede waaier van
mogelijkheden inhoudt. De vraag lijkt me op het menselijke vlak gesteld: ‘was ons
leven, onze strijd, onze miskenning, onze liefde en onze ontgoocheling, waard geleefd
te worden?’. Vanuit deze invraagstelling vloeit het woord van de dichter:
dit is de stroom
die door de lenden mijner moeder ging
Schelde (p. 11)
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Zeer belangrijk lijkt me de aanhef van het Scheldelandschap. De Swert heet dit: ‘het
gesublimeerde-elementaire vergroeien in mens en bestemming’, dat echter primair
zo gesteld wordt:
‘een dag dat ik ontwapend ga
verwint mij 't oude land
milddadig’ (p. 12)

Dit ‘ontwapend’ nu, duikt sporadisch op in het werk van Le Roy, maar is niet tekenend
voor zijn poëzie. Doorheen het oeuvre van deze dichter loopt een rode draad van een
‘gewapend’ dichterschap. Hier echter stelt hij het ‘ontwapend’ voorop. Ik wil niet
aannemen dat Le Roy plots een impressionistisch dichter zou worden, of gewoon
zou aansluiten bij die dichters die het scheldelandschap zouden bezingen. Wie de
poëzie van Le Roy enigszins heeft ervaren, laat zich hieraan niet vangen!
Hoe diep beroerd hij ook is, in de ontmoeting met zijn vader (die niet zijn
geestelijke oorsprong is) toch trilt zijn zending in:
‘begreep ik evenmin de maatgang van de stroom
wél zijn oneindheidsdrang’,
waarop volgt dit zeer sterke:
‘lang heeft mijn jonggeknakte moeder
te paard de verre kammen van mijn droom
bereden
haar oriflam vlamt zielig’ (p. 12)

Het opgeroepen beeld van de stroom is in deze bundel een middel, géén doel (een
dichter verloochent zichzelf niet) om de uiteindelijke zin van het leven te beschrijven.
Wanneer hij de nadruk legt op de ingewortelde moraal: ‘vertekend had men haar tot
levenschuwend/stuk verroomste vroomheid’, waar tegenover hij: ‘haar geboren
goedzijn’ plaatst, is hier o.i. het scheldelandschap ten dele vertekend.
De opgeroepen ‘Lilithfiguur’: ‘zachtademend in de schaduw/der godin’ p. 15,
deze oervrouw is en blijft de getuigenis bij het werk van deze dichter.
De verwijzing naar de ‘vereenzaamde’ enkeling, die de dichter is, treedt hier
opnieuw op de voorgrond, als het kind van het ‘vaste huis’:
‘zo zij uw huis het vaste
huis van reizenden
niet in de ruimte gaat de reis
niet in de tijd...’ (p. 20).

Het aardse liefdebedrijf, de niet ruimtelijke bekenning, zijn volgens de dichter het
‘gaat en vermenigvuldigt u’, zonder meer, of: ‘de vrucht van een ontzinde plicht’,
en wordt dan ook ervaren als een vloek op het Adamische ras, zoals wij vroeger reeds
vooropstelden. Parralel ligt dan de Luciferiaanse visie in:
‘van een die 't ochtendgloren
in zijn vingertoppen droeg’ (p. 23), en wordt voortgezet op p. 24: ‘mijn ziel is
lelijk als mijn aangezicht’. Terecht verwijst De Swert naar de ‘Baudeleriaanse’
verwoording in dit hoofdstuk, met dien verstande dat de dichter hier in casu een lijn
trekt met wat vooraf ging in tijd en ruimte:
‘toen ging hij
een getekend man
B a u d e l a i r e in 't somber licht
der boodschap
heuvelkammen als verdroomde tijgers
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een nevelvlek werd zichtbaar in 't heelal’ (p. 25) Meer dan eens hebben wij het
‘eenzame’ bij Le Roy benadrukt; ook in deze bundel treedt dit op de voorgrond.
Het is niet moeilijk hier weer de verwijzing naar de bundels ‘Tellurisch’, en
eveneens ‘Météorologiques’ scherp te stellen. De namen Rimbaud, maar méér nog
‘Breton’, zeggen meer dan genoeg:
‘een licht- en vruchtbeladen eenzaamheid
zo toen B r e t o n langs de parijzer Seine
zijn eeuwigzijn betrad
zeilt ook mijn hand van vuur
al de rivieren mijner vrijheid af’ (p. 39)

De vuurrode hand van Breton boven de Seine, is de analoge verklaring van: ‘zeilt
ook mijn hand van vuur/al de rivieren mijner vrijheid af’ (p. 39).
De toespeling op ‘- de Noordse priester die zijn knie ontblotend/groet zijn broeder
naar P y t h a g o r a s -’ (p. 38), vinden we terug in de zending van ‘Les grands initiés’
van Edouard Schuré; met o.m. Krishna, Hermes, Jezus e.a. als de duiders.
Het gaat er bij Le Roy niet zomaar om de verwijzers te behagen, maar die zin aan
zijn ‘ontvangend impuls’ te geven, dat zijn werk, doorheen het materialisme van
onze tijd, zin zou krijgen.
Guénon, Aurobindo, Jef Moons, Ruusbroeck, Van Severen, dit zijn namen die het
begeesterd bloeien zijner dichtkunst drenken, maar méér dan dit het opbronnend
weten zijner poëzie schraagt en in de ‘Stroom’ (niet zomaar ‘de stroom’ omwille van
de vloed) verder naar zijn oorsprong peilt!
‘omringd door vele mijner doden
rijst in een pij van zwarte gloed
de duider(lucifer)4
omschouwend heft hij de hand
en vlammen vliegen uit of witte vogels
over 't bevlekte rijk
nog altijd
kampen
hongerdood
gifwolken
folterjaren’ (p. 77)

‘tot in de ijlste toppen / van het leed ontbloeit / een aster van genade / louterend is 't
besef / dat alles in de éne zuil / der godsbestemming zingt /’, kan niet afzonderlijk
in deze bundel benaderd worden, temeer omdat de verzen van Pol Le Roy de iniatiele
verwoording insluit en naar een volgend vers dat aansluitend de eksegese inluidt.
‘stond gij benoemd...’ (p. 95), dat de poëzie van Pol le Roy beduidt in dit:
‘er is een tijd
die in 't verwelkend bloeien
blijft zichzelf en nooit verwelkt
er is geen tijd’ (p. 99)

Neer Vantina
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Herman Leys, Zonder protest, Brugge, Orion-Desclée De Brouwer, 1972, 148 blz.,
150 fr.
Aangezien Herman Leys en ik erin slaagden aan eenzelfde instituut les te blijven
geven - we zijn dus collega's - vrees ik dat een appreciatie van mij over zijn leesbare
roman te weinig zou overtuigen. Waarom zou ik ook niet verwijzen naar de
méérzeggende recensies van Paul Hardy in Gazet van Antwerpen (27 december '72):
‘Zonder protest vertoont een strukturele originaliteit, een beheersing van de spijt
haar begrensdheid oneindig ruime stof, een afgewogen verbale trefzekerheid, alsmede
een scherp inzicht in de essentie van de menselijke problematiek, hoedanigheden die
alle van zulke kwaliteit zijn, dat ik niet aarzel, dit boek te bestempelen als een van
de merkwaardigste Zuidnederlandse prozascheppingen uit de jongste jaren.’
Paul De Wispelaere schreef in Standaard der Letteren (5 januari '73): ‘De kleurrijke,
beeldende, soms feestelijke, formeel-perfekte stijl en de volmaakt evenwichtige
kompositie van het boek wijzen op zichzelf op een literaire schrijfkunde en een
taalbeheersing die eerder zeldzaam zijn.’
Paul Vanderschaeghe in 't Brugsch Handelsblad (13 januari '73): ‘Herman Leys
schreef dit boek in een proza dat rustig maar zeker voortstapt. Iemand gaat op zijn
doel af, schopt keien van zijn weg, hapert wel eens, dreigt te struikelen maar gaat
door. Infinitief-zinnen wisselen met het procédé van ik-jij vormen. Zo doet het boek
eigentijds aan terwijl het voldoende helder is en open. Een ruim lezerspubliek zal
het wel vinden.’
Ik ben ervan overtuigd dat zelfs recensenten met een andere voornaam dan Paul
het boek goed moeten vinden.
Luc Decorte
Bij Altiora, Averbode, werkt Hendrik Jespers naarstig voort aan zijn Koren zonder
Kaf (20 × 20 cm, 32 pag., geïll., gebroch.) een serie brochures over Vlaamse
jeugdschrijvers. Deeltje nr. 4 kwam najaar 1972 van de pers. Elke aflevering behandelt
4 auteurs: een foto, een biografische schets, een oorspronkelijk interview, een boeiend
verhaal en een volledige bibliografie. In een aangename lay-out van Gerbrand Jespers
komen de gegevens goed tot hun recht. Zo zal Koren zonder Kaf mettertijd uitgroeien
tot de volledigste encyklopedie die in Vlaanderen verscheen over de jeugdschrijverij.
Ter herinnering de namen van de auteurs, die reeds behandeld werden: deel 1: René
Struelens, Gerda van Cleemput, Albert van Nerum, Leopold Vermeiren - deel 2:
Albe, Cor Ria Leeman, Leen van Marcke, Yvonne Waegemans - deel 3: Maria de
Vleeschouwer, Hendrik Jespers, Cyriel Verleyen, Lo Vermeulen - deel 4: Maurits
Peeters, Leo Roelants, Gaston van Camp, Julien Van Remoortere. Aangekondigd
worden: Deel 5: D.O. De Kesel, Rose Gronon, René Swartenbroekx, Mariette Van
Halewijn - deel 6: Guido Staes, Emiel van Hemeldonck, Jan Vercammen, Lieve
Willems.
Ere wie ere toekomt: de uitgeverij Lannoo is aardig op weg om zich een ereplaats
te verwerven als producer van kinder- en jeugdboeken, die nu eens écht internationaal
niveau bezitten en dus behoren tot het mooiste, wat vandaag de dag aangeboden
wordt. Dat de inbreng van C.V.K.V.-leden hierbij een niet weg te denken rol speelt,
is dan ónze trots. Een greep uit de jongste Lannoo-produktie zal van de grootste
twijfelaar een onverwoestbare entoesiasteling maken.
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Het bedrijvigst is momenteel het duo Mariette Vanhalewijn - Jaklien Moerman.
Beiden spelen zij perfekt op elkaar in, zodat de teksten van Mariette nog node zonder
Jakliens sublieme illustraties kunnen en omgekeerd. De uitgever heeft dat zeer goed
begrepen en zeldzaam zijn dus de bladzijden, waar de tekst het moet doen zonder
tekening.
Als modelvertelboek kunnen wij aanhalen:
Met de Maan als schuitje, 17,5 × 25,5 cm, 256 pag., geb., 295 fr.
Een 50-tal sprookjes, vertellingen, voorleesstukjes, die zowat de hele kinderwereld
doorlopen, van clown tot speelgoedtrein, van paddestoel tot (goedaardig) heksje, van
toverbril tot kerstboom. De tekeningen zijn enorm suggestief en laten alle mogelijke
ruimte aan de kinderlijke fantasie. Kortom: een keurboek, dat in alle opzichten - ook
typografisch - met de beste zorgen werd omringd.
Mirabella en de Grijze Vis, 23 × 23 cm, 32 pag., geb., 85 fr., van hetzelfde duo, bevat
slechts één vertelling - zeer poëtisch en fantasierijk - en is een juweeltje van
illustratietechniek. De veelkleurige tekeningen strekken telkens over twee pagina's;
daar raken de kinderen nooit op uitgekeken!
Simon en de verlegen Clown, 20 × 27 cm, 112 pag., geb., 148 fr., eveneens van
Mariette en Jaklien, brengt een zestal verhalen, alle even keurig en boeiend, en die
werden voortreffelijk geïllustreerd door een massa zacht-potlood-tekeningen van
Jaklien, tekeningen die door de kinderen zelf kunnen gekleurd worden: zij kunnen
er gerust een hele winter creatief mee bezig zijn.
Een andere vaste waarde bij Lannoo is dan Lie, die het voorbije najaar de
kinderboekenkast kwam verrijken met een volume nieuwe avonturen van haar
pretmakers Jonas en Toetela: De wondere tocht van Jonas en Toetela, 20 × 27 cm,
112 pag., geb. 148 fr.
Lie, die én tekst én illustratie voor haar rekening nam, haalt haar inspiratie meer
direkt uit het leven van alledag, hoe ‘onbestaanbaar’ haar Toetela (een goedaardige
hond-beerdraak?) ook moge zijn. Haar schitterende tekeningen hebben eveneens een
beetje ‘kwajongensachtige’ trek, die zeer zeker enorm gegeerd wordt door de
spring-in-'t-veld-lezertjes.
Lieve Willems zoekt het op een helemaal ander terrein. Na haar overbekend
‘Verkeersboek’ heeft zij een ander machtig boek in elkaar gezet: Vertellen en zingen!
En dansen en springen!, 17,5 × 26 cm, 144 pag., geb., 225 fr.
Een kinderboek over onze bloedeigen volksliedjes! Presentator is Reus Schobberjak,
wiens bas door het hele boek dreunt en die duizend-en-een wetenswaardigheidjes
uit zijn wijde mouwen schudt. Gerbrand Jespers gaf vorm aan dit droomboek, Wannes
Van de Velde zette de liedjes in een eenvoudige toonaard. Lieve Willems is en blijft
de dame met de grootste verbeeldingskracht in Vlaanderen en bouwde dit boek op
met een vaart, die door geen man te stuiten is. Intussen kunnen wij haar produkten
zeer, zeer hard aanbevelen!
Bij het Davidsfonds, Leuven, verraste Gaston Van Camp ons met zijn vierde Bonte
Boeketboek voor de Jeugd, 19 × 25 cm, 166 pag., geb., ledenprijs 95 fr.
Ditmaal is het Boeketboek gewijd aan wat de jongeren - en ook nog veel ouderen
- nauw aan het hart ligt: de Sport. Eén groot, entousiast, uitbundig boeket is het
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geworden, waarin de talrijke sporttakken - van alpinisme tot en met schaken - aan
de orde komen, in pittige, spits geschreven stukjes. De ondertoon is precies deze,
welke wij willen: het sportbedrijven omwille van het goede, van het mooie. Lay-out,
illustraties en tekeningen zijn zo ‘jong’ als het maar kan, maar ja, aan tekenaar Lode
Mols heeft Gaston Van Camp een gedroomde compagnon!
Bij Van In, Lier-Malmberg, 's-Hertogenbosch, kwam Verhalen uit de Lage Landen
van de pers, 131 pag., geïll., geb., 160 fr.
A.D. Hildebrand en Cyriel Verleyen brachten in deze uitstekende bloemlezing
verhalen bij elkaar van 6 Noord-Nederlandse en evenveel Zuid-Nederlandse
jeugdschrijvers: An Rutgers van der Loef, Em. van Hemeldonck, Harriet Laurey, R.
Struelens, H.Th. de Booy, J. van Remoortere, D.M. Lammes, R. Swartenbroeckx,
Gertie Evenhuis, G. Van Camp, A.D. Hildebrand en Leonard de Vries. Elke auteur
kreeg als opdracht een verhaal te schrijven, dat zich afspeelt in een welbepaalde
streek uit de Nederlanden. Deze konfrontatie Noord-Zuid is meer dan geslaagd te
noemen. Elke schrijver zette echt zijn beste beentje voor en overigens werd aan de
grafische verzorging buitengewoon veel aandacht besteed. André Sollie tekende een
aantrekkelijke omslag en bij elk verhaal een knappe, realistische tekening.
De serie Groots Verleden, uitgegeven door de Nederlandsche Boekhandel, Kapellen,
bezorgde ons andermaal twee knappe jeugdboeken: Rubens, schilder en diplomaat,
van Etienne le Compte (15 × 22 cm, 118 pag., gen. 85 fr., geb. 95 fr.) die het leven
van de beroemde meester van de barok op de voet volgt en het gestalte geeft in een
warme, sobere taal.
Hubert van Rompuy schreef dan Opstand in de Westhoek (15 × 22 cm, 96 pag.,
gen. 85 fr., geb. 95 fr.) waarin de Vlaamse Kerels en Nicolaas Zannekin de hoofdrol
spelen. Spannend en leerrijk werk!
Van de onvermoeibare Johan Ballegeer kwam bij Raaklijn-Brugge een prettig
kinderboekje
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van de pers: Beertje van de Loge (20 × 19 cm, 64 pag., geïll., geb. 75 fr.). Dit van
humor tintelend werkje is een sprookje, waarin een aantal Brugse standbeelden de
personages zijn. Hoofdpersoon is Beertje van de Loge, het wit stenen beeldje in de
gevel van de Poortersloge (Akademiestraat) van de ‘oudste burger’ van Brugge.
Prettig, onderhoudend, leerrijk daarbij, maar best toch eerst even met de kinderen
een ommetje maken langs de ‘meespelende’ beelden. Maar dat is dan een gedroomde
gelegenheid om je kinderen het nog steeds sublieme Brugge te laten zien!
Voor middelbare school-jeugd hebben wij nog enkele nieuwe deeltjes in de uitstekend
befaamde reeks ‘Meester der Toonkunst’, uitgegeven door DAP Reinaert Uitgaven,
Brussel (telkens 13,5 × 21 cm, 49 pag., gebrocheerd, 20 fr.).
De nrs. 17 en 18 uit de serie werden nog geleverd door de betreurde André M.
Pols, zelf een ‘meester’ inzake het vulgariseren van de musicologie. Nr. 17 werd
gewijd aan J. Haydn, nr. 18 aan Carl Maria von Weber. Beide bevatten zij in
hoofdzaak het levensverhaal van de behandelde componist - een biografie, waarin
alle grote werken vanzelfsprekend de nodige aandacht krijgen - en bovendien een
goed gedokumenteerde diskografie.
Nr. 19 heeft met Tsjaikofski te doen, werd geschreven door Paul de Raedt en werd
op hetzelfde stramien als de vorige deeltjes geschreven.
Laat u niet misleiden door de prijs: als u denkt dat u voor 20 fr. niets waardevols
meer kunt kopen, dan bent u er toch glad naast bij deze ‘Meesters der Toonkunst’!
j.v.r.

Boeken over literatuur
DAP Reinaert Uitgaven, Brussel, heeft momenteel de tweede jaargang afgesloten
van de voortreffelijke Reinaert Systematische Encyclopedie (26 × 33 cm, per deel:
ca. 172 pag., geb., rijk geïll. in kleur en zwartwit, 600 fr. per deel, 450 fr. voor
abonnees). Zoals de titel het aanduidt betreft het hier een systematische encyklopedie,
d.w.z. dat alle gegevens over een bepaald tema bij elkaar werden gebracht, zodat elk
deel een afgerond geheel is. De tema's zelf zijn geordend volgens het universeel
decimaal klassifikatiesysteem (U.D.C.). Ten einde de bruikbaarheid nog te verhogen
en het opzoekwerk tot zijn eenvoudigste vorm te herleiden, bevat elke aflevering
achteraan een uitgebreid alfabetisch trefwoordenregister en men kan bovendien ook
metodisch zoeken in de gedetailleerde inhoudsopgave, vooraan in elk deel. Je ziet,
dat de zaak bijzonder knap bestudeerd werd en dat niets aan het toeval werd
overgelaten. DAP Reinaert Uitgaven heeft inderdaad gewild, dat deze encyklopedie
bruikbaar zou zijn in élk gezin, ook al is daar geen specialistboekenwurm ter
beschikking.
Een hele opgave was het de stof zó te synthetiseren, dat men in zowat twintig
delen het geheel van de menselijke kennis opgeborgen kreeg. Wij hebben de jaargang
1972 (delen 5 tot en met 8) eens speciaal vanuit dat oogmerk doorgenomen, een
aantal steekproeven verricht en, het moet gezegd: de R.S.E. doet het voortreffelijk!
In deel 8 b.v., dat handelt over Literatuur en Literatuurgeschiedenis, staat (pag. 18-22)
een stuk over Shakespeare, dat qua overzichtelijkheid en kernachtigheid voorzeker
een unikum is. De tabellen in datzelfde deel (pag. 142-177) geven een beter overzicht
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over de Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse literatuur dan tal van vuistdikke
boeken, die vaak te veel aandacht besteden aan onbenulligheden en zich verliezen
in wat niet van essentieel belang is. Dezelfde kwaliteiten vinden we terug in de
overige delen. Deel 5 handelt over de geschiedenis van Azië, Afrika, Amerika en
Oceanië; deel 6 is gewijd aan de sterrenkunde (en bevat een schat aan kleurenfoto's
over spiraal- en andere nevels); deel 7 heeft de aardrijkskunde of geografie tot
onderwerp.
De lay-out en de illustraties zijn zó boeiend en verzorgd, dat je willen of niet, de
delen van begin tot eind doorbladert; elke bladzijde brengt wat nieuws en houdt een
verrassing in. De kleurfoto's en reprodukties kunnen voortreffelijk genoemd worden.
Kortom, een tweede encyklopedie als de R.S.E. vind je onmogelijk voor dezelfde
prijs: 20 delen à 450 fr. betekent niet eens 10.000 fr. bovendien nog gespreid over 5
jaar. Zij is niet bedoeld voor de echte specialisten, die over elk onderwerp àlles willen
weten; zij vindt vooral haar weg bij de man of vrouw met brede intellektuele
belangstelling en geeft hem of haar precies dàt wat hij of zij wil: een zeer ordentelijk
overzicht over wat echt van belang kan genoemd worden. Dat is vanwege DAP
Reinaert Uitgaven een prestatie, die de grootste waardering verdient.
In de serie ‘Genie en Wereld’ van uitgeverij Heideland verscheen inmiddels ook deel
nr. 18, gewijd aan Victor Hugo (16 × 24 cm, 332 pag., geïll. in kleur en zw.-w., geb.,
reeksprijs: 435 fr., los deel: 525 fr.). Het werd opgebouwd zoals de vorige delen: een
aantal eminente kenners schrijven elk een hoofdstuk over een bepaald facet van het
‘genie’. Victor Hugo is zeker niet de minste uit de reeks.
De uitgeverij Manteau, Brussel, gooide de jongste tijd ook enkele voortreffelijke
dingen op de markt:
Desiderius Erasmus: De Lof der Zotheid (12,5 × 19,5 cm, 332 pag., gen., geïll.).
Een volledige vertaling van het beroemde werk van Erasmus, naast de
oorspronkelijk Latijnse tekst, zorgvuldig bewerkt naar de facsimile-uit-gave van het
door de tekningen van Holbein vermaarde exemplaar van 1515. Mr. A. Dirkzwager
en A.C. Nielson stonden in voor de verdietsing en hebben zich voortreffelijk van
hun taak gekweten. Merkwaardige uitgave!
Karel van de Woestijne: Verzamelde gedichten (14,5 × 23,5 cm, 336 pag.). is dan
weer een bijzonder waardevolle uitgave. Prof. Dr. P. Minderaa fungeerde als
samensteller, schreef voor deze bloemlezing een voortreffelijk stuk over de poëzie
van Van de Woestijne en bundelde alle voornaamste gedichten (in de huidige spelling,
behalve waar Van de Woestijne zelf zijn ‘eigen’ spelling schreef, en waar de
buigingsuitgangen het vers dienen). Zeer hard aanbevolen!
En dit laatste geldt dan tevens voor Jan Walravens: Verzameld proza (12,5 × 19 cm,
718 pag., geb.), een dundrukeditie, waarin de volgende werken van Walravens werden
opgenomen: Wat waar is, is goed - De blaffende krekel - Hoe porselein breekt Slapen ik - De slag bij Waterloo (door inleider Louis-Paul Boon betiteld werd als
Walravens' testament, het mooiste wat hij ooit schreef) - Roerloos aan zee - Negatief
- Jan Biorix - Het tuintje.
Voor velen zal de lezing van deze bundel een ware openbaring zijn!
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Tenslotte nog een bloemlezing van Adriaan Venema: Homoseksualiteit in de
Nederlandse literatuur (12,5 × 20 cm, 206 pag., gen., 195 fr.). Ongeveer 200 gedichten
en prozafragmenten, die bedoeld zijn om de lezer te doen inzien, ‘dat de
homo-erotische liefde even groots en intens kan zijn als de heteroseksuele’. Als
geheel een nogal krampachtige poging om te bewijzen wat men absoluut wil bewijzen,
maar elk onbevooroordeeld lezer zal er parels van gedichten in vinden.
De Omnibussenkampioen is zonder de minste twijfel DAP Reinaert Uitgaven, Brussel.
In een niet te stuiten stroom komen daar prachtig verzorgde, dikke boekdelen van
de pers en ze worden tegen een prikje te koop gesteld. Najaar 1972 bracht alvast
weer meer dan 1700 pagina's lektuur, verdeeld over drie banden: Valère Depauw
Omnibus (13 × 19 cm, 504 pag., geb., 175 fr.). Deze band bevat drie werken van de
bekende auteur, nl. Wij artiesten - Hebben alle vogels hun nest - Kapelhoeve, laatste
haven. Een uitstekende gelegenheid om Depauw te leren kennen. Zijn milde humor
en zijn levenswijsheid zijn tegengift tegen het harde leven, dat ons elke dag
achtervolgt.
In de 4de Omnibus van de Gulle Vlaamse Lach (13 × 19 cm, 566 pag., geb., 175 fr.)
wordt een klavertje van vier humoristische auteurs voorgesteld met elk een werk.
Jeroom Verten vertrekt op kop met zijn ‘Wat doen wij met de liefde’, Antoon
Longerstay volgt hem op de voet met ‘Lobbe en Sefa’, nummer drie is Raf Verhulst
met een herdruk die het meer dan waard is: ‘De jeugd van Tijl Uilenspiegel’ (die zo
vaak onze jeugd heeft verblijd) en aan het staartje bengelt ‘Jan Blokker’ van Flor
Heuvelmans.
Dit boek wordt gegarandeerd een bestseller!
Alle goede dingen bestaan uit drie, zegt DAP Reinaert Uitgaven, en dus nog maar
eens Conscience: Conscience - Tweede Keuromnibus (14 × 22 cm, 640 pag., geb.,
175 fr.) die een aantal van Consciences meest geliefde werken omvat, b.v. Baas
Gansendonck (het zal de lezer treffen hoe aktueel dit verhaal nog is, althans naar de
geest!), De Loteling, Blinde Rosa, Een
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O te veel. Bovendien krijg je daar nog bij: Siska van Roosemael, Rikke-Tikke-Tak,
De Gierigaard en Moederliefde. Een monument van een boek, waarmee je je eigen
bibliotheek beslist moet verrijken.
Ook Paris-Manteau, Brussel, wou in het omnibussenballet niet ten achteren blijven
en zond een juweel de wereld in: Frederik van Eedens: De Kleine Johannes (15 ×
21,5 cm, 504 pag., geb.).
Het betreft hier uiteraard de volledige ‘Johannes’, dus de drie delen samen. Deel
1 is ontegensprekelijk het beste, een van de allermooiste verhalen, die onze
Nederlandse literatuur rijk is. Deze uitgave is een prachtige gelegenheid om van
Eeden opnieuw te lezen en hem eventueel aan je groter wordende kinderen door te
geven. Zeer hard aanbevolen dus!
j.v.r.
Depamelaere G., Hugo Verriest, man van zijn tijd, Deerlijk, Davidsfonds, 1972, 106
blz., 160 fr.
Het boek - dat werd uitgegeven door het Davidsfonds Deerlijk naar een idee van
Arnold Vantieghem - is in feite een schets van Verriests leven en streven door Gilbert
Depamelaere, die zich steunt - voor zover we kunnen nagaan - op de Verrieststudies
van A. De Ridder van 1908, van F. De Pillecyn van 1926 en (verkort) van 1959 en
van A. Demedts van 1946 en (heel kort) van 1972. Het verwondert mij enigszins dat
Depamelaere niet het werk van R. De Graeve (1930) heeft geraadpleegd, wel dat
van De Ridder dat o.m. volgens Streuvels, die Verriest goed gekend heeft (‘Verriest
kwam geregeld een of tweemaal in de week bij mij op bezoek - en ook den
zondagnamiddag, als hij wist dat er op 't Lijsternest geen vreemde overkomst was’),
geschreven is in een geaffecteerde stijl en krioelt van onnauwkeurigheden.
Het betreft dus geen wetenschappelijke biografie noch literaire levenskroniek
(zoals die over Streuvels door L. Schepens, over Timmermans door J. De Ceulaer,
over Snellaert door A. Deprez), evenmin een studie over zijn kwantitatief eerder
bescheiden letterkundig werk of politieke betekenis. Wel gaat het om een
chronologisch overzicht van Verriests leven en werk, waaruit zijn persoonlijkheid
als priester, leraar, flamingant, kunstenaar en mens doorheen de verschillende perioden
(in Deerlijk, Roeselare, Brugge, opnieuw Roeselare, Heule, Ieper, Wakken en
Ingooigem) duidelijk wordt.
Die bedoeling en de uitwerking ervan verdienen alle lof, want vijftig jaar na zijn
dood is Verriest voor de generatie van nu (hoe moet je een generatie eigenlijk
afbakenen?) wellicht slechts een naam die ergens in de humaniora opduikt in 't
slechtste geval in het gezelschap van zijn leermeester Gezelle en zijn leerling
Rodenbach, in 't beste geval daar waar ook kollega De Bo of Vlaamse koppen als A.
Vyncke, C. Lievens of A. Weustenraad ter sprake komen.
Lezen kun je in dit boek een hele avond lang; wie niet over zoveel tijd beschikt,
kan er in bladeren: 106 blz. lang en kijken naar de 96 reprodukties van socio-kulturele
en literair-historische dokumenten, voornamelijk uit het archief van (schepen) Leon
Defraeye: oude prentkaarten, akten, handschriften, persknipsels, rouwbrieven,
bidprentjes, brieven, facsimilés en... oh, ja, foto's, vooral van Verriest, want - naar
Streuvels' getuigenis - ‘Ge kon hem geen groter plezier doen dan met zijn portret te
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maken. Hij zelf deed aan fotografie, maar er is weinig van terecht gekomen - hij
beefde te veel. Om te poseren was hij altijd te vinden. Het is meermalen gebeurd dat
hij een nieuwe pose had uitgedacht en mij vroeg hem te komen ‘trekken’. Hij stond
tot over de oren in zijn sjerp gewikkeld met een vellen muts op, zodat er van zijn
wezen niets meer te zien was. Toen kwam Pauline (zijn meid) voorbij, keek de pastoor
misprijzend aan en monkelde: ‘Ge zult u nog laten trekken op uw gat!’
Het dokumentair aspect alleen al maakt deze uitgave tot een waardevol bezit.
Verpakt in een stofwikkel van de Deerlijkse kunstschilder Julien Vandekerckhove
(die de hele lay-out verzorgde) werd Hugo Verriest, man van zijn tijd gedrukt op
(slechts) 1.000 genummerde exemplaren, wellicht veel te weinig voor de vele
geinteresseerden die - na kennismaking - deze publikatie willen bezitten.
Luc Decorte

Periodische uitgaven
Mandragora, tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten (Acacialaan 58, 9620
Zottegem).
Van dit nieuw tijdschrift (in stencil-uitgave) zijn al twee nummers verschenen. Graag
stellen wij dit nieuw initiatief aan onze lezers voor. Het betreft een driemaandelijks
tijdschrift onder redactie van Joris Dedeurwaerder, Car Flanders, Walter Giraldo en
Robrecht Portier. Inhoud van het eerste nummer: Car Flanders, ...en die nachtmerrie
die men wereld noemt... (beschouwingen naar aanleiding van L.-P. Boons roman
‘Als het onkruid bloeit’; L. Roelandt, Mensen die ik gekend heb, Henri Poulaille; R.
Portier; André Verstraeten; J. Dedeurwaerder: een tegendraadse kijk op de literatuur:
Bert Brouwers.
Waar het eerste nummer nagenoeg uitsluitend literair-critisch is, vinden wij in nr.
2 heel wat scheppend werk: Het Verhaal, een verhaal van Jef De Bruyn, enkele
nieuw-realistische gedichten van Car Flanders. Daarnaast een heel interessante
bespreking van Geeraerts ‘Gangreen 2’ door Car Flanders en het vervolg van L.
Roelandts artikel over Henri Poulaille. Bespreking van dichtbundels en losse
bedenkingen over literatuur en beeldende kunsten besluiten het nummer.
Betoel, marginaal tijdschrift voor literatuur (Gistelstraat 150, 8202 Varsenare).
Een tweede nieuw tijdschrift met een al even zonderlinge naam. De redactie hier
wordt waargenomen door Hendrik Carette, Pierre Darge, Fernand Lambrecht, Renaat
Ramon, Johan Sonneville en Georges Wildemeersch. Ook hier vinden wij
literair-kritisch werk afgewisseld met eigen creatief werk. In nr. 1: De afgezant (F.
Lambrecht), 4 gedichten van J. Sonneville, 4 gedichten van R. Ramon, een analyse
van een gedicht van Claus door G. Wildemeersch, 4 gedichten van H. Carette; verder:
poëzie van F. Darge, F. Lambrecht en J. Van der Hoeven. Naast werk van deze
auteurs vinden wij in nr. 2 werk van Sep Broes, Marcel Bogaerts, Jacques Buytaert,
H. Verleyen. Betoel verschijnt 4 maal per jaar.
Vlaams Muziektijdschrift, 24ste jaargang.
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Nr. 7: Jules Van Ackere, Gesualdo di Venosa; Guido Defever, In memoriam
Godfried Devreese, Marc De Beir, Muziek als terapeuticum; Irène Bogaert, Lodewijk
de Vocht, 85 jaar; Dirk Struys, Muzikaal profiel: Michael Gielen.
Nr. 8: H. Huyghebaert, Ontmoetingen met Vlaamse komponisten: David van de
Woestijne; Paulette Lauwers: Karel Mestdagh; Lucien Goethals, Electronische media
in de muziek; Herman Verschraegen, Dietrich Buxtehude door Marie-Claire Alain;
Paul Volgaeren, ‘Kleine Geistliche Konzerte’ von Heinrich Schütz op
grammofoonplaat.
Nr. 9: Pieter Andriessen, Ralph Vaughan Williams, 1872-1958; H. Huyghebaert,
‘Harmonia caelestis’ von Esterhazy op plaat en in partituur: Marguerite Falk, Aspekten
van de Franse muziek in de vroege 18e eeuw; Jacques Van Deun, John Dowland;
Pros Goethals, ‘Stenen en brood’ van Norbert Rousseau.
Nr. 10: Bernard Huys, Jacques Champion de Chambonnières humanist, clavecinist
en komponist; Raymond Schroyens, Beschouwingen over ontstaan en ontwikkeling
van de basso continuo; Reinhard Van Hoorickx, Schubert, de onvoltooide. Het
koorlied ‘Das Grab’. Robert Vliegen, Het muziekonderricht in Japan; Frans Dupont,
Dr. Marcel Boereboom, 70.
Belangrijk bericht: Als voortzetting van ‘Vlaams Muziektijdschrift’ zal vanaf de
nieuwe jaargang tweemaandelijks ‘GAMMA’ verschijnen. Dit zal uitgegeven worden
door De Sikkel-De Nederlandse Boekhandel.
Nieuwe Stemmen, 29ste jaargang.
Nr. 1 (oktober '72): Gedichten van Toon Brouwers, Fred De Swert, Willie
Verhegghe en Frank Boutevogel; Essay van Robert Foulon over Paul Verlaine
(vervolg); Zoeklicht (De literatuurhistoricus Dr. René F. Lissens 60), Heet Heet van
de naald, Vlaamse Poëziedagen, A. de Longie; Boon Staatsprijs voor Proza, Jo de
Prins: Frans-Vlaamse kultuurdag, A. de Longie; Poëzie in minikini, Jo de Prins;
Interview met J. Marijnen, A. de Longie; Redactie van een lezer, Jan De Vuyst;
Julien Librecht bekroond; Opgefokt, kunstmatig, kitscherig, artistiekerig..., Jo de
Prins; in ‘Atelier’ belicht Paul Vanderschaeghe de figuur van Frans Corneillie.
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Nr. 2 (nov.-dec. '72): Gedichten van R. Verbeeck, Hervé J. Casier en Albert de
Longie; Essay van Robert Foulon over P. Verlaine (slot); Poëziespiegel door A. de
Longie; Zoeklicht: R. van de Perre; Atelier (gewijd aan de kunstenares Lut Lenoir),
Paul Vanderschaeghe.
Dietsche Warande en Belfort, 117de jaargang. Nr. 7 (september '72): H. van
Herreweghen, Gedicht; Marnix Gijsen, Waar, waar is Deborah?; Mgr. A. Dondeyne,
Cultuurhistorische dimensie van het mens-zijn; Dirk Christiaens, Gedichten; Rouke
G. Broersma, De Hoge Veluwe; Egberts Aerts, Zaterdagmorgen; Hugo Brems, De
profeet ontmaskerd; Marcel Janssens, Een dronken Sloepje; André Demedts, Nieuw
werk van Hella S. Haasse; Ludo Simons, Vlaamse Beweging en Vlaamse
geschiedenis; Albert Westerlinck, L.-P. Boon als biograaf.
Nr. 8 (oktober '72): Paul Snoek. Het wintermuseum; Daniël Robberechts, Praag
schrijven 1167-0268; Richter Roechbolt, Kousen; Jan Deloof, Klein rechtsherstel;
Max van Leeuwen, Gedichten; Carlos Tindemans, Wijsheid of monomanie, Teirlinck
als toneelschrijver; Dirk Desmadryl, Gedichten; Marcel Janssens, De taal der liefde
(van het Reve); Luc Indestege, Kroniek der Italiaanse Letteren.
Nr. 9 (november '72): Pieter G. Buckinx, Gedichten; Monika van Paemel, Zelfportret
met juwelendoos; Walter Haesaert, Gedichten; Lodewijk van Haecke, Pietje de Dood;
Fernand Florizoone, Toen de wolk nederdaalde; Alfred G.H. Kerckhoffs, Worstelen
met Kronos; Jan van den Weghe, De projectie; Hugo Brems, Twee dichters (Patrick
Conrad, Patricia Lasoen).
Nr. 10 (december '72): Gery Helderenberg, Bomen op Ronkenburg; Frans Denissen,
De melaatse madonna; Albert Westerlinck, Gezelle zoals hij was en is; Wim van
Rooij, Teken de tempel; Jan van den Weghe, De projectie; Werner Pauwels, Zondag;
Johan Fleerackers, Julien Kuypers (1892-1967); Marc Galle, In memoriam Raymond
Brulez; Marcel Janssens, Simon de Gebeurende (Simon Vinkenoog); Hugo Brems,
Afscheid van Holland.
Verder in alle nummers de rubrieken ‘De laatste ronde’, Boekbesprekingen,
Tijdschriftenrevue.
Spiegel der letteren, 14de jaargang, 1972.
Nr. 1: M.H. Eliassen-De Kat, Gorters Mei en de mythe van Amor en Psyche; J.
Goffard, Het elysisch verlangen bij A. Roland Holst; W. Hegman, De studie van de
middelnederlandse letteren sedert 1959, O. Dambre, J. de Harduwijn, Rechtzetting
en memoriaal; Martien J.G. de Jong, Evolutie zonder abdicatie; Boekbeoordelingen.
Nr. 2: J.D.P. Warners, Al sietmen de luy men kentse daarom niet; L. Dieltjens,
Interpretatie van het slotgedicht in ‘De modderen Man’ op basis van een stylistisch
platform; A.G.H. Kerckhoffs, Waer is sij sculdich te gaen; C. Tindemans, Cornelia
en Nero; Boekbeoordelingen.
Nr. 3: L. Roose, Een achtste sonnet van Janus Gruterus; L. Rens, Een interpretatie
van Hoofts ‘Granida’; L. Adriaens, Maurice Gilliams, Kunstkritikus; J. Reynaert
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‘De verwaalde verzen in Beatrijs; Boekbeoordelingen, Lijst licentiaatsverhandelingen
en doctorale dissertaties.
J. Vb.
Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, 1971, Uitgegeven door de
Kommissie voor Kulturele Aangelegenheden, Bisdomplein, Gent, 1972.
Het is thans 25 jaar geleden dat Gedeputeerde Ir. E. De Wilde als voorzitter van
de Provinciale Kultuurcommissie het eerste jaarboek inluidde, dat intussen naarmate
de provinciale activiteiten zich ontwikkelden, steeds lijviger is geworden: nu bestaat
het uit twee banden met in totaal 720 blz. Ook dit is een prestatie, die gelukwensen
verdient in het biezonder voor de Provinciale Kultuurdienst o.l.v. Dr. Paul Huys.
Band 1 bevat behalve een uitvoerig en geillustreerd verslag van de door het
provinciebestuur in 1971 georganiseerde kulturele manifestaties volgende bijdragen:
‘De kreatieve expressie en de mens in deze samenleving’ (Dr. R. Stefens),
‘Academische proefschriften over de geschiedenis van provincie Oost-Vlaanderen
en het Graafschap Vlaanderen’ (1921-1960, E. Dhont verzamelde 169 titels), ‘De
Cisterciënserinnenabdij Nieuwenbos’ (Cyr. Vleeschouwers), ‘De zin van de lokale
geschiedschrijving’ (Prof. W. Prevenier), ‘Agrarisch en soc.-econ. toestand in het
Dendermondse in de 2de helft van de XVIde Eeuw’ (L. Pée), ‘De stakingen te Gent
in 1872-1902’ (W. Steenhaut), ‘Kunstschilder Hubert Malfait’ (Hector Waterschoot,
zie: nieuw werk van leden).
Band 2 bestaat geheel uit een boek van Jaak van Schoor ‘Een huis voor Vlaanderen.
Honderd jaar Nederlands Beroepstoneel te Gent’ (314 blz., met illustraties en
namenregister). Dit is een waardevolle studie, waarin zeer veel documentatie werd
verwerkt; men kan van mening zijn dat bepaalde accenten hadden moeten verlegd
worden en dat bepaalde factoren in de evolutie onvoldoende uit de verf komen.
Jaarverslag, 1971 van de Provinciale dienst voor Cultuur, Uitgeverij Provincie
West-Vlaanderen, Dienst voor Cultuur, Zilverstraat, Brugge, 1972; 190 blz., ruim
geïllustreerd.
De Provincie West-Vlaanderen is aan zijn zeventiende jaarboek toe, een der vele
initiatieven van Gedeputeerde Storme. Voor de eerste maal verschijnt het jaarboek
nu in glanzend papier, wat een meer verzorgde en rijkelijk met illustraties voorziene
lay-out heeft mogelijk gemaakt. Deze werd verzorgd door Drs. W. Vanden Bussche
en is zeer geslaagd; misschien had men toch voor de hoogte best de maat van de
vorige boekdelen behouden. Met een buitengewone duidelijkheid en overzichtelijkheid
worden de milde subsidieringspolitiek van de provincie op cultureel gebied en de
drukke activiteiten van de provinciale cultuurdienst gedemonstreerd; wij moeten hier
niet verder op in gaan omdat ons blad geregeld van deze activiteiten verslag heeft
gegeven. De dienst is erin geslaagd wat had kunnen een saai verslagboek zijn om te
toveren tot een aangenaam en sprekend kijkboek, dat men graag in de hand neemt.
Een belangrijke plaats wordt terecht gegeven aan de laatste aanwinsten van de
Provinciale kunstverzameling.
Bulletin, Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium, XII, 1970; 334 blz.,
weelderig geïllustreerd, 250 fr.
Zoals gewoonlijk bestaat het bulletin grotendeels uit studies gewijd door de
wetenschappelijke medewerkers van het Instituut aan kunstwerken, die het voorwerp
waren van onderzoek en restauratie in de instelling zelf; sommigen ervan zijn zeer
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belangrijk. De uitvoerigste studie is deze gewijd aan de rijve van O.-L.-Vrouw te
Hoei (R. Didier, J.P. Sosson, D. Thomas-Goorieckx, L. Maes, L.
Masschelein-Kleiner). Deze bijdragen vormen een monografie op zich zelf. Dat is
ook het geval voor de kunsthistorische, ikonografische en technische benadering van
enkele werken van Jan II van Coninxlo, nl. het veelluik van Vorst en de
Benedictusluiken van Brussel (P. Vanaise, J. Delafontaine-Dosogne, N. Goethgebeur,
R. Wittermann en L. Kockaert). J.P. Asselberghs, N. Godenne en L. Loose deden
een grondig onderzoek van een Florentijns weefsel uit de 15de eeuw, waarbij door
radiografie merkwaardige resultaten zijn bekomen. Micheline Sonkes maakte een
vergelijkende studie van de onderliggende tekening bij de Vlaamse primitieven van
Eyck, P. Christus, Memlinck, van der Weyden e.a., die karakteristieke kenmerken
vertonen. Meer beperkte bijdragen betreffen het houten H. Maagdschapretabel van
Oudergem (A. Ballestrem), de toeschrijving aan F. Walschartz van twee kopieën te
Heffen en te Rome (R. van de Walle), de ontzoutingsbehandeling van stenen beelden
(A. Ballestrem, P. de Henau, M. Dupas), het technisch onderzoek van Doorniks
tapijtwerk e.a. Biezondere aandacht verdient het artikel van R. van de Walle over de
manier van werken van het fotografisch archief. De kroniek waarmede het bulletin
eindigt toont de bemoeiingen van het Instituut overal te lande.
Jaarboek van de Vlaamse Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
1971, XXXIII, Kunstlaan 43, 1040 Brussel, 1972; 486 blz.
Dit lijvig in linnen gebonden boek bevat zoals gebruikelijk hoofdzakelijk statuten,
reglementen, verslagen, prijsvragenreglementen, ledenlijsten, lijsten van publicaties
der leden en van de Academie zelf, enz. Men vindt er belangrijke informatie op
velerlei gebied.
Wat in het biezonder de klasse van de Schone Kunsten betreft vermelden wij de
opname onder de corresponderende leden van onze ere-deken Felix de Boeck, van
ons redactielid conservator Henri Pauwels en verder van kunstcriticus R.-H.
Marijnissen, Musicus R. van der Velden, musicushistoricus J. Robijns en kunstschilder
J. van Vlasselaer, allen in de loop van 1970. Onder de prijsvragen voor 1973
vermelden wij
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studies over goudleer, een belangrijke Middeleeuwse kerk, de Vlaamse tapijtweefkunst
in de 16de eeuw, Vlaamse houtretabels in Frankrijk en het werk van architect Huib
Hoste. Onder de laureaten van dezelfde Academie voor 1971 vinden wij Gerard
Gaudaen (Houtgravures op Tijl Uilenspiegel) en kunsthistorische werken van M.
Meyers en C. van de Velde. Onder de Fondsprijzen van de academie komen er spijtig
genoeg in 1973 geen voor, die met kunst of literatuur verband houden.
Een ‘In Memoriam’ wordt gewijd o.m. aan de Duitse kunsthistoricus Prof. Dr.
August Hoff door Broeder Firmin De Smidt, Hoogleraar aan de Gentse Universiteit.
Biekorf, Westvlaams Archief, Redactie, Annuntiatenstraat 82, Brugge; abonnement
200 fr., Giro 233537 A. Viaene, Brugge.
1972, 7-8 Hooi- en koornmaand: O.a. Brugse adel tegen bisschop Brenart, 1782
(J. Geldof over opruiming uit Brugse kerken en kapellen van adellijke praalstukken
en prul) - Veelnamig Vlaanderen; het Westland (A. Viaene over de oorsprong van
de naam ‘West-Vlaanderen’) - Diederik van Assenede, auteur van ‘Floris ende
Blancefloer’, 1262?-1296 (L. Stockman) - Oude Dudzeelnaars vertellen (slot; M.
Cafmeyer) - Vlaamse spreuken (M. Vermeulen) - Gezelle en Jozef van Caloen (slot;
A. Demeulemeester) - Dialekt van Duinkerke en Oostende (A. Viaene) - Westvl.
zantingen (L. Devloo).
9-10, Herfst- en zaaimaand: De bende van Salembier, 1796-98 (A. Viaene) Beeldhouwer Clemens Carbon van Gits (aanvullingen bij Biekorf, 10-11, 1970; A.-T.
van Biervliet) - Westvl. spreuken (M. Vermeulen) - Streuvelsiana (woonplaatsen te
Heule; aanvullingen bij recente biografieën door L. Devloo) - Meetkerkse
liederenverzameling (J. Geldhof) - Sterfhuis van zangmeester Conrardi, Brugge 1556
(A. Dewitte) - Westvl. zantingen (R; L. Devloo) - Ikonografie van St.-Niklaas in
Vlaanderen (H. Stalpaert over het boek van R. Vanderlinden, Godveerdegemstraat,
Zottegem).
De Tekengids, O.V. Tekenleraars, Redactie J. Noreille, Halewijnstraat 1, Menen;
Abonnement 200 fr., Giro OVT Antwerpen, 4162.30. 1973/1: Een studiegroep bezon
zich over de nieuwe school en de hedendaagse opvoeding; daarvan is dit nummer
de neerslag. Artikels van Dan. Ostyn (Determinanten van een leerplan van plastische
opvoeding in de observatiegraad), Werkgroep 3000 (Handvaardigheid en technologie),
J. Noreille (De nieuwe school, reële situatie en droomproject), J. Verhenneman (Het
VSO en de plastische opvoeding). - Daarop volgen reisnoties van J. Noreille over
‘Duimen voor Kassel dokumenta 5’. De jaarlijkse statutaire vergadering van de
vereniging op 8 mei wordt ook besproken.
1973/2: Onder het motto ‘Ave Caesar morituri te salutant’ zet het OVT zijn actie
verder ter verdediging van het kunstonderwijs in het M.O. Vermelden we: ‘Heeft
kunstonderwijs zin?’ (D. Ostyn), ‘Minimal Art’ (J. Fontier), ‘Koncept 2’ (J. Noreille),
‘Beeldende vorming’ (L. Fraussen), ‘Koncept 2’ (J. Noreille), ‘Het Fenomeen Kassel
documenta 5’ (J. Noreille; interessante positiefingestelde beschouwingen).
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Eindnoten:
1
2
3
4

‘De Roerdomp’, 1971
‘De Periscoop’, poëziekroniek, juli-augustus 1972
‘Prometheus Geboeid’, De Roerdomp, 1970
( ) van ons

Discotheek
Robert Schumann: 4 Symphonien, Ouverture, Scherzo und Finale E-Dur op. 52.
Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan. D.G.G. 2720 046 (3 LP). Prijs: 975
fr. (na 1-2-74: 1.275 fr). Als tweede nieuwe opname in de editie ‘Die Welt der
Symphonie’ verschijnt deze integrale van de Schumann-symfonieën. Nu is Robert
Schumann, samen met Gustav Mahler, een van die komponisten, die in de eigen tijd
en omgeving bitter weinig sukses kenden. Mahler herleefde dank zij Bruno Walters
inspanningen, nagevolgd door Bernstein, Kubelik, Solti en Haitink. Schumann heeft
het misschien iets moeilijker gehad, omdat er geen enkele dirigent was, die hem
a.h.w. verdedigde. Slechts Kubelik heeft Schumann op een verhoog kunnen plaatsen,
en nu wagen verschillende kunstenaars zich aan diens werk. Gelukkig heeft Herbert
von Karajan, wie het romantisme en de laatromantiek bijzonder liggen, deze integrale
opgenomen. Voor sommigen blijft Kubelik nog altijd dé uitvoerder. Persoonlijk vind
ik Karajan eerlijker, omdat hij weet én de lyriek van Schumann te bewaren, én de
overdreven, bijna pathetische zoeterigheid weet weg te werken. Daarenboven heeft
hij in zijn handen het door hem dusdanig gedrilde orkest van de Berliner
Philharmoniker, dat meer een instrument is in zijn handen dan welk ander orkest ter
wereld ook. Ook hier weer valt een historische benadering zeer duidelijk waar te
nemen, reeds door de opeenvolging van de werken in de kassette, nl. symfonieën nrs
1, 4, 2, ouverture, symfonie 3. Met brede bogen, prachtige ritmiek, kleurt Herbert
von Karajan Schumanns zo vaak onderschatte werk. Zijn opbouwen, detailwerkingen,
koloriet ondersteunen op de meest perfekte manier het epische karakter van de
symfonieën. Zo wordt in de d-moll-symfonie (nr. 4) de cyclische struktuur schitterend
weergegeven, treft in de Es-dur-symfonie (nr. 3 ‘Rheinische’) de mystiek en epiek
die Bruckner en Mahler eigen zijn, tussen de hoekdelen. De minder aangedurfde
Cdur-symfonie (nr. 2) krijgt ook hier bij Karajan de volle waarde van een keerpunt
in Schumanns werk, nl. het streven naar de symfonie in nieuwe vorm.
B.L.
Ludwig van Beethoven: 9 symphonien, Ouverturen zu Coriolan, Egmont, Die
Geschöpfe des Prometheus. Gwyneth Jones, Tatiana Troyanos, Jess Thomas, Karl
Ridderbusch, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker,
Karl Böhnm. D.G.G. 2720 045 (9 LP). Prijs: 2.250 fr. (na 1-2-74: 3.825 fr.). Na de
tienjarige overheersing van de Karajanversie (ook D.G.G.) doet het goed toch weer
eens een even hoogstaande versie te horen. Deze integrale valt binnen het kader van
de editie ‘Die Welt der Symphonie’, die D.G.G. uitbrengt voor haar 75-jarig jubileum.
Deze editie heeft een voordeel op de voorbije Beethoven-Edition, nl. alle kassettes
zijn los verkrijgbaar, en de speciale prijs blijft behouden, tot de editie compleet is,
m.a.w. tot eind 1973. Dit jaar verschijnen de eerste 4 kassettes, waarvan 2 nieuwe
opnamen, nl. de hogervermelde Beethoven-symfonieën, en de Schumann-symfonieën.
Verder twee hernemingen: de integrale van de 46 Mozart-symfonieën (Böhm) en de
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9 Bruckner-symfonieën. 1973 brengt rond Pasen dan: de Brahms-symfonieën
(Abbado), de Schubert-symfonieën (Böhm) en de herneming van de
Mahler-symfonieën (Kubelik). In de herfst van 1973 wordt deze editie dan afgesloten
met 5 nieuwe kassettes, nl. Haydns 12 Londense symfonieën (Jochum),
Dvorak-symfonieën (Kubelik), Mendelssohn-Bartholdy (Sawallisch), Sibelius
(Karajan en Kamu) en Tschaikowsky (uitvoerenden nog onbekend, doch
waarschijnlijk Abbado en Karajan). Bij deze editie is een boekwerk voorzien, dat
eveneens los kan besteld worden, doch speciaal moet worden aangevraagd, nl. ‘Die
Welt der Symphonie’ (850 fr.). Het is m.i. een zeer gelukkige, absoluut
voldoeninggevende opname, het resultaat van een prachtige traditie. Inderdaad,
Wenen is de basis van de Beethoven-interpretatie, en de Wiener Philharmoniker (in
1842 door Otto Nicolai gesticht) hebben die traditie, gesteund op loutere muzikaliteit
in zich. Laat men hen dan met een dirigent als Karl Böhm, ‘hun’ dirigent (‘Böhm
und seine Wiener’ is bijna spreekwoordelijk geworden) uitvoeren, en het resultaat
is een schitterende realisatie. Alles komt rechtstreeks uit de partituur bij Böhm,
rechtstreeks uit de overgeleverde tekst. Op een schitterende manier laat Böhm de
verwantschap met Mozart stralen uit de 1ste en 2de symfonie, om dan vanaf de 3de
(Eroica) het werkelijke, kernachtige en wezenlijke Beethoven-idioom voluit te
ontplooien. Ook ligt de Beethoven-interpretatie van Böhm zeer historisch vast. Tot
mijn verbazing constateer ik bv. dat de 1ste beweging van de 7de zeer sterk aanleunt
bij de gehele atmosfeer van de 6de (Pastorale), doch dat is niet zo verwonderlijk als
men weet, dat de composities elkaar hebben gekruist. De grootste verrassing is wel
de 9de symfonie, en dan vooral het slotkoor. Hier wendt Böhm enorm krachtige en
grote solistenstemmen aan. Het koor is buitengewoon sterk, schitterend geleid door
Norbert Balatsch, en daartegenover stelt Böhm dan een bas (Karl
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Ridderbusch) om de ‘Ode’ in te zetten. Teneinde een evenwicht te bewaren moest
hij dan ook wel de andere solistenpartijen zeer krachtig bezetten: sopraan (Gwyneth
Jones), mezzo (Tatiana Troyanos) en tenor (Jess Thomas). Een voor een zijn deze
soli subliem. Ridderbusch fraseert buitengewoon soepel, prachtig rond met zijn
‘hoher Bass’. Jess Thomas, van wie men nooit zeker is wat hij zal geven, zingt zijn
partij schitterend, m.i. zeer traditiegetrouw, wat overigens alle vokalisten doen.
Gwyneth Jones straalt prachtig boven de ensembles uit met een zeldzame zuiverheid.
Enkel Tatiana Troyanos lijkt iets minder sterk te klinken. Niettemin is de 9de een
parel van een uitvoering, buiten het normale verwachte, historischer gefundeerd. De
hele kassette is trouwens een schitterende verwezenlijking, die weer eens getuigt van
het extra-hoge niveau van de uitvoerders, die hier in hoofdzaak zijn: ‘Karl Böhm
und seine Wiener’.
B.L.
Richard Wagner: Der Fliegende Holländer. Karl Ridderbusch, Gwyneth Jones,
Hermin Esser, Sieglinde Wagner, Harald Ek, Thomas Stewart, Chor und Orchester
der Bayreuther Festspiele 1971. D.G.G. 2720 052 (3 LP). Prijs: 975 fr. (na 1-2-73:
1.275 fr.).
Bij D.G.G. is dit de 3de live-opname uit Bayreuth, na ‘Tristan und Isolde’ (1966)
en ‘Parsifal’ (1970), en het is een prachtige opname geworden. Voor het eerst voelt
men van bij de aanvang de waarde van de partituur, voelt men de atmosfeer van het
werk. En dat is het resultaat zowel van Bayreuth als van Böhm. Voor mij is Karl
Böhm de enige dirigent die deze partituur leven weet in te blazen. Ook zorgen de
schitterende koren (voor de laatste maal geleid door Pitz) voor een onvergetelijke
atmosfeer. Zij zingen niet alleen, zij akteren en laten hun aanwezigheid gelden. Doch
de solisten dragen niet minder bij tot het uiteindelijke unieke resultaat. Harald Ek
(Steuermann) is een van de zuiverste, jongste stemmen, die ooit deze partij zongen,
en zijn vertolking is - zoals die van de overige solisten - zo geloofwaardig vertolkt,
dat hij ze voor de luisteraar weet te reveleren. Zijn ‘Mit Gewitter und Sturm’ is
schitterend. Karl Ridderbusch (Daland) is op zijn beurt eveneens een meest
schitterende revelatie. Zijn dialoog met de Holländer laat een prachtige, op geld
beluste ‘liefhebbende vader’ doorklinken, en zijn ‘Mögst du, mein Kind’ getuigt van
een ongeduld om toch maar een beslissing af te dwingen opdat hij de schatten niet
zou moeten verliezen. Dé vertolking echter komt van de sleutelfiguur: Thomas
Stewart (Holländer). Hoe hij zijn stem weet te dwingen in de verschillende
gemoedsstemmingen van deze getormenteerde, hoopvolle figuur, grenst aan het
bovenmenselijke: gelaten en nijdig in ‘Die Frist ist um’, verrukt in ‘Wie aus der
Ferne längst vergangner Zeit’. Na een schitterend ‘“Summ” und “brumm”’ en
prachtige tussenkomsten van Sieglinde Wagner (Mary), laat Gwyneth Jones (Senta)
zich gelden als een van de meest volmaakte Senta's ooit op de plaat vastgelegd. Zij
is een van de weinige zangeressen, die live moet opnemen om tot haar recht te komen.
Een prachtige ballade brengt zij naar voor, en weet elk ogenblik te overtuigen van
haar figuur. Hermin Esser (Erik) is wellicht de minst zuivere stem in de opname,
maar hij is nog een echte Duitse ‘Heldentenor’. Soms klinkt hij wat gutturaal, soms
wat nasaal, maar hij weet ons in Erik te doen geloven. Bovendien geeft hij prachtige
passages weg als in zijn droomvertelling ‘Auf hohem Felsen lag ich träumend’,
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schitterend bijgestaan door Gwyneth Jones, en in zijn kavatine ‘Willst jenes Tags
du nicht mehr dich entsinnen’.
Deze opname is schitterend.
B.L.
DANK U OM UW WAARDERING!
Maar het hangt van U af of ons tijdschrift het mooiste en meest verspreide artistiek
en literair blad van Vlaanderen blijft.
STORT DUS 1.000 FR. EN WORD ERELID OF STORT 500 FR. VOOR EEN
STEUNABONNEMENT
En vergeet het niet: U betaalt slechts 250 fr. voor een nieuwe abonné. En U krijgt
bovendien een mooie zeefdruk groot formaat. Gironummer 9576, Bank van
Roeselare.
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binnenkant voorplat

[nummer 132]
Geheel Vlaanderen heeft de woordkunstenaar Antoon Vander Plaetse, acteur,
declamator, regisseur, essayist en dichter, gekend, geëerd en bemind.
Deze man, wiens kracht lag in het woord, gedragen door een ongewone zielesterkte,
heeft, met zijn woord, het ware, het goede en het schone, deze transcendentele
levenswaarden, uitgedragen en duizenden en nog duizenden bezield.
Het is dan ook niet te verwonderen dat hij aan dat magische woord een eigen
gedicht heeft gewijd: een hulde aan het Eeuwige Ongeschapen Woord en een
belijdenis van ons krank menselijk woord.
‘Het woord gedragen door een ongewone zielesterkte’. Antoon Vander Plaetse
was niet alleen een begaafd kunstenaar, doch hij was tevens een man met grote
idealen: onverbiddelijk trouw aan zijn katoliek geloof en overtuigd strijdend
Vlaamsgezinde. Doorheen alle wederwaardigheden van het leven, ondanks onbegrip
en kleinzieligheid, is hij recht door het leven gegaan, bezield door dat dubbel ideaal,
dat hij met de kunst van het woord heeft rondgedragen.
In mijn hoedanigheid van voorzitter van het ‘Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond’, waarvan onze dierbare afgestorvene stichtend lid was en,
vanaf de stichting in 1951 tot aan zijn dood, voorzitter van de sectie dramatische
kunst, breng ik hier, in naam van alle aangesloten leden-kunstenaars, een warme en
piëteitsvolle hulde aan de man die ik begroet als één der allertrouwste leden van het
C.V.K.V..
Want dat was wel één van zijn meest karakteristieke hoedanigheden: zijn
onkreukbare trouw. Eenmaal voor een bepaalde zaak geëngageerd was hij dat dan
ook honderd procent en bleef, ook in de moeilijke perioden en perioden van malaise,
die een vereniging al eens doormaakt, onvoorwaardelijk trouw aan de idealen die
hij onderschreven had, aan de organisatie die ze tracht te realizeren en aan de
mensen met wie hij er samenwerkte. Hij nam geen blad voor de mond, hij droeg zijn
hart op de handen, zegde onverschrokken en onverbloemd zijn mening, maar wij
wisten allemaal dat we op hem konden rekenen. List en bedrog waren vreemd aan
zijn rechtschapen hart.
Trouw en regelmatig woonde hij onze vergaderingen bij. Hij was er. Hij was er
met hart en ziel, met zijn toewijding, zijn talent en zijn ondervinding. Hij was er
vooral met zijn joviaal karakter, met zijn gulhartigheid en zijn levensoptimisme.
Beste Antoon, Goede Vriend, Gij zult een leemte achterlaten in onze beheers- en
redactievergaderingen. Het zal gedurende lange tijd vreemd en verdrietig aandoen
er uw mooie artiestenkop met uw, door het leven getekend en doorploegd gelaat,
niet meer te zien, er uw tussenkomsten, inzake algemeen beheer en vooral in verband
met de dramatische kunsten, niet meer te kunnen beluisteren, er uw gulhartige
levensblijheid niet meer te horen.
Gij zult vooral een leemte achterlaten in Vlaanderen. Geen Vlaamse manifestatie
van betekenis, of Gij zijt er opgetreden en gaaft er, met uw bronzen stem en uw
bezielend woord, een onvergetelijke luister aan.
Uw idealisme en uw eenvoud hebben U ertoe gebracht geen discriminatie te maken.
Gij zijt, en steeds met dezelfde overtuiging en het zelfde enthousiasme, opgetreden
voor een select uitgelezen en artistiek veeleisend publiek en voor bomvolle zalen,
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maar, ook in onderwijsinstellingen en patronaatzalen, voor volkse en weinig geletterde
mensen, tot in de kleinste dorpen van het Vlaamse land.
Uw woord bracht waarheid, goedheid en schoonheid bij ons volk en Gij kondt ons
volk ontroeren. Gij kende de ziel van dat volk waaraan Gijzelf ontsproten waart en
waarvan Gij de artistieke uitdrukking waart.
Gij zult een leemte achterlaten in Vlaanderen.
Uit Vlaanderens artistieke kroon is een luisterrijke parel weggevallen.
Het woord is een macht: het is teken, het is klank, het is muziek, het is vooral
overdracht van gevoelens en gedachten.
Maar de grootste gedachte, het diepste levensaanvoelen, de kern en zin van ons
bestaan, het Eeuwige Ongeschapen Woord, is, in menselijke bewoordingen, niet uit
te spreken.
Gij, de grote woordkunstenaar, hadt dat begrepen en doorgrond:
Het bruiloftslied van taal en licht,
het zielsbevrijdend woordgedicht
blijft ongeschreven... (uit zijn gedicht ‘Het Woord’)
Nu staat Gij, Beste Antoon, begenadigde van het woord, troubadour van
Vlaanderen, voor het aanschijn van het Ongeschreven, Eeuwige Woord, waar Gij
thans uw zielsbevrijdend woordgedicht kunt spreken en uw bruiloftslied van taal en
licht moogt zingen.
Dat weze, voor degenen die Gij hier op aarde achterlaat, uw geliefde echtgenote,
uw beminde kinderen, uw vele vrienden en gans Vlaanderen, een troost.
Jozef Storme
Het C.V.K.V. zal in december '73 een nummer van ‘Vlaanderen’ aan Antoon
Vander Plaetse wijden. Zo wordt het nummer ‘Volksdans en volksmuziek in
Vlaanderen’ naar een verdere jaargang verschoven.
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Actualiteit van de Naïeve Kunst

naïef (Fr.) bn.bw. (naïever, -st) 1. natuurlijk, ongekunsteld, eenvoudig: naïeve
oprechtheid, een naïef kind; 2. onnozel, getuigende van beperkt begrip: de naïeve
mens neemt de dingen zoals ze zich voordoen; hij zoekt er niets achter (Ubbink)...;
- (wijsbeg.) naïef realisme, de opvatting van de dingen met de eigenschappen waarmee
ze zich voordoen als onafhankelijk bestaand; - heid, v., - naïeveling, m. - en), onnozel
mens. (van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal).
Het etiket ‘naïeve kunst’ is, zoals alle etiketten, een uitvinding van ons. De mensen
zijn er blijkbaar sinds alle eeuwen op gesteld aan alles een naam te geven.
Naamduiding en catalogering zijn echter slechts hulpmiddelen opdat wij elkaar beter
zouden begrijpen, als wij over hetzelfde spreken. De naïeve schilders zelf kijken er
vaak van op dat ze met deze wellicht wat schampere, schalkse, vergoedelijkende
naam bedacht worden. Er zijn echter ook geen schilders voor wie benaming,
catalogering of zelfs waardering minder een zorg zijn dan voor de zogeheten naïeven.
Zij werken gewoon en steevast door, ze lappen veelal alle kritiek of beschouwing
aan hun laars. Ze menen wat ze doen, ze geven wat ze kunnen en vaak meer dan dat,
ze staan niet op de barricaden, ze zijn niet op bekendheid gebrand en sommigen staan
er zelfs op onbekend te blijven.
Hoe komt het dan dat naïeve schilderkunst thans meer dan vroeger belangstelling
geniet, ja zelfs ‘in’ is, dat er tentoonstellingen georganiseerd worden, dat er boeken
en monografieën verschijnen en dat sommige van deze kunstenaars niet vlug genoeg
kunnen werken om aan de vraag te voldoen? Een en ander zal wel samenhangen met
fenomenen als artistieke moeheid, drang naar natuurlijkheid, vlucht van problemen,
verlangen naar vrijheid. In tweede orde en extra-artistiek met het feit ook dat de
zogenaamde kunstliefhebber of -minnaar in het algemeen graag schilderijen ziet
waar lang, geduldig, fijn, precieus en delicaat aan gewerkt is. Het moeilijke,
gedetailleerde kunstwerk haalt het. Tapijtweefkunst, borduurwerk, kantwerk zitten
in hetzelfde schuitje. Maar dat is, zoals gezegd, waarschijnlijk, slechts een secundaire
reden.
De vloed abstracte kunst die, tot nog maar enkele jaren geleden, eerst vanuit Parijs,
dan vanuit New York over de wereld sloeg, is nu tot verzadiging gekomen, als zij
over dat punt al niet heen is. De abstracte kunst had en heeft ongetwijfeld een
voorname betekenis in de hedendaagse kunstgeschiedenis: zij heeft kunstenaars en
publiek analytisch en synthetisch doen werken en kijken. Zij heeft bij allen de kijk
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op kleur en vorm, op spanning en compositie aangescherpt. Zij heeft derhalve een
groot didactisch belang ook en zij laat bovendien een serie authentieke hoogtepunten
na, waar niemand nog voorbij kan. Het feit dat, na lyrische abstractie, tachisme,
gestuele schilderkunst nog alleen de constructivistische en geometrische abstractie
- de puurste en meest uitgezuiverde - standhoudt en zelfs bloeit, is betekenisvol
genoeg als wij denken aan authenticiteit. Zou de interesse voor naïeve kunst, een
van de vele aspecten van de figuratieve, in te schrijven zijn in een reactie van beuheid,
moe-gekeken-zijn op de oneindige variaties van Mondriaan tot Cobra, op de
nooiteindigende wanden grote, enorme, op de duur ook monochrome panelen? De
kunstsmaak, hoe die ook moge beïnvloed of gemanipuleerd zijn, gaat nu stellig een
andere richting uit. De interesse voor pop-art, daarna voor nieuw-realisme wijst ook
in deze richting. Dit kan voorlopig slechts een vaststelling zijn, want de kritiek kan
niet genoeg op haar hoede zijn voor de machinerieën van kunstmarkt en -handel.

Waar te situeren?
Aan de ene kant zien we dus een totaal éénworden van kunst en leven, kunst en
werkelijkheid, kunst en directe omgeving. De dingen van elke dag, ook de ronduit
lelijke en zelfs de kitsch van enkele jaren geleden, worden nu ineens kunst, omdat
een man die zichzelf kunstenaar voelt of noemt, of door anderen tot kunstenaar
gemaakt of gestimuleerd wordt, ze aanraakt, ze isoleert, ze in een of ander vaak
bevreemdend verband plaatst. Zelfs gaat men zover een berg in te pakken, een hoop
afval te fixeren, een toevallig ‘objet trouvé’, een ‘ready make’, een ‘affiche lascéré’
tot kunst te proclameren. En ook dat zou nog te veel zijn. Volgens de voorstanders
van de conceptkunst zou het idee van het kunstwerk al volstaan. Al deze soms vrij
uiteenlopende vormen van op de werkelijkheid betrokken of geprojecteerde kunst,
kunnen in deze ene helft geschematiseerd worden. Aan de andere kant vinden wij
een even gevarieerde, uiterlijk wél zo realistische kunst in surrealisme, nieuw realisme,
sociaal realisme, hyper-realisme, naïeve kunst en de vele andere uitingen, waar de
uiterlijk realistische verschijning het vaak haalt op een soms verdoezelde, verkapte
of scheefgetrokken realiteit. In deze trend zouden wij dus de naïeve kunst kunnen
plaatsen, hoewel deze kunst ook zelf een aantal vaak uiteenlopende
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Micheline Boyadjian (1923): Kiosk in de winter, 1966.

Gaston Theunynck (1899): Volkstelling, 1960.
Clichés ‘Ons Erfdeel’

richtingen dekt, want onder deze noemer worden zowel de geschoolde als de
ongeschoolde, de bewuste en onbewuste, de spontane en de stuntelige naïeven, de
autodidacten, de nieuwe primitieven, de zondagsschilders gerekend.
In elk geval zal de naïeve kunst wel te situeren zijn in een algemene verzuchting
naar eenvoud, natuurlijkheid, spontaneïteit, zuiverheid, zelfs een zekere kinderlijkheid
en ongerepte ook onbegrensde probleemloosheid. De naïeve kunst is, in de verwarring
van de hedendaagse kunst, een vorm van berusting, verademing, relativering, humor,
misschien ook wel van begrenzing en verstarring.
Een van de aantrekkingspunten van andere kunsttendensen is dat zij voortdurend
inspelen op algemeen-menselijke problemen, op de maatschappij, het tijdsgebeuren,
diverse levenssituaties en deze in en met het kunstwerk inschakelen, aanvullen,
aanvallen en proberen uit te drukken met artistieke middelen die op hun beurt ook
met vraagstukken van vormgeving, plastische en picturale verwerkelijking worstelen.
De abstracte kunst bijvoorbeeld heeft bijna een halve eeuw haast uitsluitend gehandeld
over de abstracte kunst, zoals er ook zoveel gedichten geschreven worden over het
gedicht. De naïeve kunst zoekt blijkbaar deze navelkijkerij niet.
Vlucht van inzet, weigering van reflexie of bewustwording, zal men opwerpen, is
voor de artiest van deze tijd geen standpunt en wijst op gebrek aan moed. Maar dat
kan men stellen over heel wat kunstwerken die niettemin als groot en waardevol
worden erkend.

Proeve van bepaling
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De naïeve schilder wil een kunstwerk maken, een werkstuk dat geheel beantwoordt
aan de waarneembare werkelijkheid, ook wanneer hij even zijn verbeelding laat gaan.
Hij benadert zijn taak gevoelsmatig en intuïtief. Naïef zien wie hier tegengesteld aan
geschoold, die kunstenaar dus die zijn werk beschouwt als vrijetijdsbesteding, en
die niet werkt aan de hand van academische beginselen van perspectief, anatomie,
kleurenkennis, stofuitdrukking. Is er een andere maatstaf? Deze kunstenaar zal wel
altijd bestaan hebben. Hoever gaat deze traditie terug? De zogeheten primitieve kunst,
die de kubisten met vlag en wimpel binnengehaald hebben, is eigenlijk en nog altijd
een naïeve kunst, een natuurlijke, maar stuntelige weergave van een werkelijkheid,
vaak met hevige gevoelsimpulsen gaande naar onderstrepingen
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of vervormingen, maar in de concrete weergave natuurlijk, zuiver en echt. Is het
intussen niet vreemd en ook verhelderend dat een figuur als Rousseau, die men graag
de ‘vader der naïeven’ noemt, deze naam en een bijzondere waardering genoot
vanwege de toenmalige avantgarde-artiesten, de eerste kubisten van het begin van
deze eeuw, uitgerekend ook kunstenaars die alle academisme of vakopleiding
afzwoeren en zelfs wilden vernietigen? Misschien kan ook de kunst van kinderen
hier bijgeschakeld worden? Omdat ook zij intellectuele vaardigheid, inzicht, scholing
en afwerking missen? Men wijst in dit verband ook graag naar de kunst of althans
de artistieke expressie van geesteszieken, maar hier spelen m.i. toch heel andere
drijfveren mee die eigenlijk uitgaan van een expliciete dramatiek en die te tragisch
zijn om bij deze bij uitstek spelenderwijs ontstane naïeve kunst te worden
ondergebracht.
Er is echter nog een ander aspect aan de naïeve kunst, dat aandacht verdient. Deze
kunstenaar kent geen grenzen. Omdat hij scholing, opgelegd inzicht of zelfs talent
mist, gaat hij de vooral technische problemen niet uit de weg. Hij overstijgt en
doorbreekt ze of hij schakelt ze gewoon in en laat ze in zijn werk typisch en zelfs
aantrekkelijk zijn. Daarom bestaan er binnen de naïeve kunst geen echte scholen,
althans geen nauw aflijnbare, doch alleen mensen, personaliteiten. Deze mensen
werken volstrekt geïsoleerd. Ze worden alleen door de kunstkritiek op een rijtje gezet,
soms tegen hun eigen wil. De naïeve schilder is iemand die bij uitstek voor zichzelf
werkt, zelden exposeert, geen communicatie zoekt, noch een boodschap wil brengen.
Hij observeert zijn onderwerp of beeldt het zich in en hij gaat probleemloos aan het
werk. Hij mist in ongeveer de helft van de gevallen technische habiliteit, maar hij
omsingelt deze door een koppig doorzetten in vaak stuntelige vormgeving. Vandaar
het aantrekkelijke, spontane, het soms een glimlachwekkende, het charmerende, het
anecdotische karakter van dat soort werk. Bij naïeve kunst primeert het literaire, het
anecdotische, maar dat wil daarom niet zeggen dat een groot aantal van deze
kunstenaars, in het bijzonder degene die toch een zekere opleiding hadden, tot
werkelijk aantrekkelijke composities komen, die ook plastisch een bijzondere waarde
hebben. Vanuit deze optiek kan men ook vrij eenvoudig een onderscheid maken
tussen de naïeve en andere vormen van figuratieve kunst, hoewel ook hier de grenzen
vaak zeer nauw liggen en er zich dikwijls overlappingen, ook beïnvloedingen
voordoen. De andere figuratieve kunst heeft altijd een of soms meer bijmotieven.
Ofwel is zij louter afbeeldend en academisch, speelt de verbeelding nauwelijks een
rol en is zij ook ternauwernood kunst. Soms is zij een echt arsenaal van
gevoelsladingen en toont zij dit in vertederde of verhevigde expressionistische vormen.
Soms zoekt zij dubbelzinnigheid, buitenissige verbanden en schokken zoals dat
gebeurt in het surrealisme. Afwijkingen, deformaties, anecdotische of zelfs
schokkende samenstellingen kunnen in de naïeve kunst ook voorkomen, maar er
wordt niet expliciet naar gestreefd. Ze ontstaan er ook niet noodzakelijk toevallig,
maar door onbekendheid met de middelen, onbewust dus, zeker ongewild en nooit
vooropgezet.
Het tijdschrift ‘Vlaanderen’ wil de kunst in ons land verkennen. Dit gebeurt thans
onder vorm van een aflevering gewijd aan de naïeve kunst, een vorm die hier ook al
jaren bestaat, maar die altijd zo'n beetje aan de zelfkant van de grote, officiële kunst
is blijven vegeteren. Een kunstvorm dus die geen grote paleizen haalt, die hoe stuntelig
ook en wellicht juist daardoor ook weer een eigen tragiek en vaak dramatiek
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impliceert, maar vooral een kunst die voor de maker én voor het publiek voorkomt
als een der zuiverste uitingen van een artistiek geladen gemoed. Een kunst die het
leven betrapt in spontaneïteit en in blijheid.
Fernand Bonneure

Jozef Willaert, schilderijen
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Spontaan of opzettelijk naïef

Vooraf weze gezegd dat ook ik vrij huiverig sta tegenover de term ‘naïef’ in de
schilderkunst. Om dat gevoel van huiver te bezweren, verwijs ik graag naar de
etymologische betekenis van het woord die helemaal niet pejoratief doch erg positief
uitvalt: langs het Franse woord ‘naïf’ komt men tot het Latijn ‘nativus’ dat
oorspronkelijk de betekenis heeft van: aangeboren, natuurlijk, eenvoudig,
ongekunsteld. En zo bevinden wij ons dicht bij de aktuele betekenis.
Met onze vraagstelling ‘Spontaan of opzettelijk naïef? Bewust of onbewust naïef?’
scheppen wij een probleem dat de echte naïeven niet interesseert. Zij schilderen
probleemloos. ‘Le privilège de l'artiste naïf est de n'avoir pas comme l'autre à
bousculer sans cesse les décombres des conventions’. Aldus de animistische schilder
en essayist Albert Dasnoy in zijn standaardwerk: Exégèse de la peinture naïve,
Brussel, 1970, blz. 6. Indien men een soort klassifikatie wil bereiken in het wereldje
van naïeve schilders en lekeschilders, kan men spreken van de volgende kategorieën:
1. De echte, authentieke naïeven die uit zichzelf schilderen (‘They taught themselves’).
Zij zijn thematisch en schilderkundig naïef. De thematiek is volks of folkloristisch,
sprookjesachtig of dromerig. 2. De autodidakten die gewone themata behandelen
zonder voldoende technische bagage. Vormelijk schieten zij ergens tekort. Hier
spreekt men gewoonlijk van amateurs of zondagsschilders. 3. De ongeschoolden, de
autodidakten die schilderen op de manier van de akademisch geschoolden. Deze
schilders horen niet bij de naïeven, want kan men het hele leger van de autodidakten
bij de naïeven inlijven? Het antwoord luidt neen. Willem (of Guillaume) Vogels was
een zondagsschilder doch zijn werk heeft niets te maken met de naïeve kunst,
thematisch noch kompositorisch. 4. De bewuste of opzettelijke of pseudo-naïeven.
Hierbij rangschikken wij de schilders die thematisch naïef geïnspireerd zijn maar
vormelijk als quasi onberispelijk worden beschouwd.
Bijgevolg doet men een beroep op het kollektief begrip ‘naïeve kunstenaars’ om
drie kategorieën aan te duiden: de authentieke naïeven, de zondagsschilders en de
bewuste naïeven. De authentieke naïeven en de zondagsschilders worden tot nu toe
onder dezelfde noemer ‘spontaan of onbewust naïef’ ondergebracht.
De vraag mag zelfs gesteld worden in hoever Henri Rousseau tot de naïeven kan
gerekend worden. Noem hem een (uitstekend) zondagsschilder, maar een naïef
schilder in de strikte betekenis is hij alvast niet. Blijkt Henri Rousseau niet een te
goed en te groot schilder geweest te zijn om ook voor de verdere geschiedenis als
patroon van de naïeven te blijven figureren?
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Indien het waar is dat sommige zondagsschilders voorbeelden kiezen en dat anderen
een barokke stijl hebben die een overdadigheid aan details vertoont, dan is het ook
zo dat sommigen slechts het allernoodzakelijkste weergeven. Het kwam zover dat
de chansonnier Koos Speenhoff en de akteur Louis Saalborn ooit behoord hebben
tot de vroege abstrakte zondagsschilders, waarschijnlijk ook onder de invloed van
voorbeelden, en dat zij meer cerebraal en minder spontaan schilderden.
De naïeve kunst kan zich voordoen als een bewuste reaktie tegen het extremisme
in de kunst. Bewust doch slechts partieel naïef reageerde aldus de Nederlander Kasper
Niehaus, over wie dr. G. Knuttel schrijft in de ‘Kunstgeschiedenis der Nederlanden’,
samenvattende kunstgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen van begin tot heden
onder redactie van dr. H.E. Van Gelder, Uitgeversmij W. De Haan N.V., Utrecht,
s.d., blz. 547: ‘Maar ook bij ons liet zich de reactie tegen de dreigende verwildering
in de beeldende kunst reeds vroeg gelden, zoo b.v. bij den zeer intellectueelen schilder
en criticus Kaspar Niehaus, wiens kunst op een eigenaardige wijze de strakke
vormgeving en zuivere kleuranalyse van Seurat verbindt met het naïvisme van den
Douanier Rousseau’. Deze kunstgeschiedenis verscheen in de dertiger jaren.

Rond een tentoonstelling
Heel onlangs bezocht ik in Antwerpen een tentoonstelling van naïeve kunst. Daar
kreeg de bezoeker een treffend beeld van de enorme verwarring die er heerst rond
het begrip naïeve kunst. Men kon er werken zien van: Micheline Boyadjian, A.
Collier, Marie Colette, Floris Jespers, René Guiette, Walter Philips, Eline
Rausenberger, Sonnenstern, P.O. Romelaert, E. Tytgat...
Het tentoongestelde werk van Floris Jespers moet in het kader van zijn produktie
beschouwd worden als een uitschietertje waarbij men zich afvraagt of het een
toevallige worp dan wel een bewust slippertje is geweest. Want wat kon Jespers niet?
Op dezelfde expositie zag ik twee schilderijen van A. Collier die gewone themata
behandelen, namelijk ‘Laag water, Burcht, 1906’ en ‘Café’, maar een gemis aan
technische kunde vertoonden. Deze technische onvolmaaktheid uitte zich bijvoorbeeld
in de kleurmenging.
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A. Collier behoort tot de kategorie van de zondagsschilders.
Walter Philips, geboren te Kapellen op 30 augustus 1939, heeft de grenzen van
de naïeve kunst overschreden. Hij bezit een technisch raffinement dat refereert naar
de Vlaamse Primitieven.
Micheline Boyadjian, geboren te Brugge op 27 april 1923 en thans te Brussel
verblijvend, wordt door Marc. Eemans in zijn prachtwerk Hedendaagse kunst in
België een pseudonaïeve schilderes genoemd. De kompositie van haar schilderijen
is steeds in orde en haar werken bezitten een eigen sfeer.
Bij de bewuste naïeven treft men soms opzettelijk geforceerde, geraffineerde
verkortinof raccourcis aan.
Tot de bewuste naïeven dient ook Pepersack gerekend te worden, ‘een Belgische
die in Frankrijk verblijft en op 60-jarige leeftijd begon te schilderen... zet behendig
archaïsch opgebouwde figuren in eenvoudig gehouden landschappen. Maar de
opbouw is zo doorzichtig dat men haast direkt wordt gekonfronteerd met een
onoprecht patroon’. Aldus L.M.A. Schoonbaert in ‘De Standaard’, 16 januari 1973.
Eline Rausenberger werd geboren te Antwerpen op 13 februari 1944. Haar werk
wordt voorgesteld als aanleunend bij de naïeve kunst. Zij behaalde de Prijs van de
Nationale Bank van België in 1965 met een gouache en de Prijs van de ‘Jonge
Vlaamse Schilderkunst’ te Antwerpen in 1971. Werken van haar bevinden zich in
staatsbezit.
Eline Rausenberger is de dochter van het schilderend echtpaar Georoy (Georges
Rausenberger) en Irène Bataille. Deze laatste werd samen met Jack Godderis, door
Albert Saverijs beschouwd als een van zijn beste leerlingen aan het Nationaal Hoger
Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Eline Rausenberger is gehuwd met de
schilder Jacques Vandewalle.
Ik veroorloof mij de vrijheid haar te rangschikken bij de bewuste of opzettelijke
naïeven, wel te verstaan na haar werk aandachtig te hebben bekeken. Ik meen dat
haar werk technisch te knap is om bij de spontane naïeven te worden ondergebracht.
In die zin heeft Marc. Eemans misschien gelijk wanneer hij zegt dat zij (slechts)
aanleunt bij de naïeven. Hetgeen Eline Rausenberger niet belet haar schilderijen te
laten figureren op een tentoonstelling van naïeve kunst.
Het doet wel enigszins vrolijk aan zowat overal te lezen dat Eline Rausenberger
autodidakt is, wanneer men weet dat zij thuis over een akademie beschikte met
moeder en vader als onbewuste leraren.
Ik bleef hier even bij stilstaan omdat het begrip ‘autodidakt’ als het enige
bindmiddel tussen de naïeven wordt beschouwd.
Inhoudelijk hoort het werk van Eline Rausenberger ongetwijfeld thuis in de sfeer
van het ‘naïvisme’. De schilderes vertelt sprookjes uit onze tijd in een droomsfeer.
De werkelijkheid wordt niet zelden getransfigureerd en een poëtische charme
onderstreept de bezielende tendens van deze werken.
Tot daar enkele beschouwingen rond een expositie van naïeve kunst die gehouden
werd in de Spectrum Gallery te Antwerpen van 21 dec. 1972 tot 17 jan. 1973.

Sociale situatie

Vlaanderen. Jaargang 22

Hoewel het uitoefenen van een bepaald sociaal beroep geen voldoende reden kan
zijn om iemand ‘ipso facto’ tot de naïeven te rekenen, blijkt het wel dat de naïeve
kunst dichter bij het volk ligt. Er zijn de schilderende huismoeders. Stephanie De
Wilde (Antwerpen, 1913), gehuwd met een metaalarbeider,

Edgard Tytgat (1879-1957): Graflegging. Statie uit de kruisweg in St.-Gertrudekapel in het Kasteel
van Gaasbeek.
Cliché ‘Ons Erfdeel’
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begon te schilderen in 1964. Zij verdeelt haar tijd tussen het beredderen van het
huishouden en het maken van schilderijen waaronder ‘De haven van Antwerpen’
(1969) en ‘Het kasteel van Laarne’ (1970). Zij is autodidakte en naïeve schilderes.
Emma Doyen uit Dion-le-Mont (1902) is een autodidakte en naïeve schilderes,
die pas begon te schilderen in 1954.
In 1965 had in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen een
tentoonstelling plaats van Celestien uit Roeselare. In dit serieuze gebouw hingen een
twintigtal tekeningen van de raadselachtige Celestien die van Roeselare zou
uitgeweken zijn naar Brussel om daar het beroep van kindermeisje uit te oefenen.
Zowel de tekeningen als de begeleidende teksten vertonen de spontaneïteit van een
kind en de gepijnigde emoties van de vrouw.
Deze werkjes zijn op en top naïef, zeker niet gemaakt met de bewuste bedoeling
als iets van blijvende aard door te gaan. Het is nu de beurt aan de mannen. Jean
Faucq (Brussel, 1900), een café-uitbater in de Brusselse Marollen, is autodidakt en
sedert 1960 bedrijvig als naïef schilder. Vloerlegger van beroep was de autodidakt
en naïeve schilder Constant Steenbok (St.-Joris-Weert, 1897) die zich slechts sedert
1966 aan het schilderen heeft gezet.
Sylvain Ulrich (Borgloon, 1908), naïef schilder, was gedurende vele jaren
zaalwachter van de kunstgalerij ‘Le Centaure’, waar hij zijn ogen de kost gaf en
begon te schilderen. Jozef Van Eeckeren (Antwerpen, 1895), autodidakt en naïef
schilder, tekende en schilderde van jongsaf, vooral landschappen, en was bankwerker
bij de spoorwegen.
Albert Beeldens (Brussel, 1900-1962) was glazenmaker en behaalde in 1935 de
‘Grand Prix de l'art populaire en Belgique’.
Louis Delattre (Gent, 1815-1897) oefende het ambacht uit van draaier, bankwerker,
huisschilder en hield zich bezig met fotografie. Hij exposeerde zijn schilderijen in
winkels en herbergen. Slechts twee werken werden teruggevonden. Zijn
‘Vrijdagsmarkt te Gent’ is uiterst geraffineerd en haast fotografisch weergegeven.
Célestin Docquier (Luik, 1914) was schrijnwerker en bankwerker. Op rijpe leeftijd
begon hij te aktiveren op het domein van de kunst. Jean-Ferdinand (Brussel, 1888)
was haarkapper. Hij verheerlijkte in zijn schilderwerk de periode van de Belle-Epoque.
Léon Greffe (Charleroi 1881 - Parijs 1949) was eerst mijnwerker en daarna
concierge te Parijs. Hij schilderde het stedelijke landschap van die stad, exposeerde
voor het eerst in 1945 en werd netjes in de luren gelegd door een handelaar in
schilderijen. Aloys Sauter (Stabroek 1875 - Chaume-en-Brie 1952) verbleef sedert
1909 in Frankrijk waar hij werkte in een automobielfabriek en zich later installeerde
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als brocanteur. De acht werken die van hem werden bewaard, behoren tot de
merkwaardigste voortbrengselen van de naïeve kunst o.m. het schilderij ‘Auditoire
sympathique inattendu’ (1931) dat zich bevindt in het Museum voor Moderne Kunst
te Brussel. Op dit schilderij figureert zijn eerste vrouw, Maria Galetier, die verzen
schreef.
Emiel Verkouille (Oostende 1864-1927) was huisschilder, evenals die andere
Oostendenaar Paul Romelaert met wie hij samenwerkte. E. Verkouille schilderde
een der volmaaktste werken in het naïeve genre. Te St.-Martens-Latem vinden wij
zuivere liefhebbers zoals de schrijnwerker Maurits Van Speybroeck; de meubelmaker
Daniël Van Nevel en de gewezen magazijnier Leon Cocquyt, die allen naïef-spontaan
schilderen, zoals weleer Serafien De Rijcke. Dit doet ook de paswerker Valeer
Verbeken.
Ik heb twee wielrenners gekend die schilderden uit vrijetijdsbesteding. De atleet
Gaston Roelants heeft reeds meer dan eens geëxposeerd. Hij is ‘gestart’ met het
naschilderen van postkaarten.
Kunnen de schilders die tot hiertoe in dit hoofdstuk werden genoemd bij de
kategorie van de spontane of onbewuste naïeven gerangschikt worden, dan ligt het
enigszins anders bij Etienne Boone en Albert Robbens. Zondagsschilder Albert
Robbens uit Petegem-Deinze is garnierder en handelaar in gordijnstoffen. Hij vertelt:
‘Ik trok (in de oorlog) naar de akademie in Gent. Dat is wel een geluk geweest voor
mij. Ik heb er wat lessen gehad van Malfait en Verdegem onder anderen. Raveel is
een vriend van mij.’ Albert Robbens bewondert de schilders van wie hij de namen
noemt en is zich bewust van hun invloed. ‘Waarom niet? Iedereen staat onder een
bepaalde invloed.’ Tot daar een aanhaling uit een bijdrage van M.V.H. in De
Standaard, 11 juli 1968.
Albert Robbens was prijswinnaar in de schilderswedstrijd die in december 1967
werd uitgeschreven voor zondagsschilders door het weekblad ‘De Post’ in
samenwerking met de Nederlandse Albert Dorne Stichting, met een schilderij ‘Huisje
langs de weg’, dat wel ergens in de buurt van Raveel moet staan.
Zondagsschilder Etienne Boone uit Gent is
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haarkapper. Hij klaagt over gebrek aan opleiding, aan stiel. ‘Ik ben een amateur’
zegt de man die de dobberende bootjes op de Schelde vereeuwigde. ‘Zondagsschilder?
Nooit van gehoord. Ik heb wel wat kontakt met andere schilders en ik ga ook
regelmatig naar museums. ‘Schilderen is voor mij ook iets maken wat duurzaam is’.
Want een mooi kapsel blijft ten hoogste voor één avondje...
‘Ik ben in geen geval een naïef schilder. Ik schilder ook niet wat ik zie, maar wat
ik denk, wat ik voel.’ (Uit een interview met M.V.H. in De Standaard, 9 juli 1968).
Etienne Boone maakt dus ook een onderscheid tussen een zondagsschilder en een
naïef schilder. Uiteindelijk verwerpt hij beide termen. Maar toch was hij bij de
geselekteerden van de wedstrijd voor zondagsschilders uitgeschreven door ‘De Post’.
Kunnen er konklusies getrokken worden uit een overzicht van de door naïeve schilders
uitgeoefende beroepen?
Het betreft hier geen sociologisch onderzoek. Alleen blijkt dat de zogenaamde
naïeve schilders in de regel een niet-intellektueel beroep uitoefenen.
Enkele naïeven waren huisschilder en dus manueel en materieel niet helemaal
vreemd aan het ambachtelijk aspekt van de schilderkunst. Zij zaten reeds in de verf.
Het spontane, het onbevangene, het pretentieloze van hun geaardheid wordt niet
of in mindere mate gedwarsboomd door allerlei bespiegelingen en beschouwingen
van intellektuele aard. Zij kultiveren blijkbaar geen al te akute problemen.
Maar ook in andere sektoren vindt men liefhebbers-schilders. De geneesheren
organiseerden een ‘Nationaal Salon der geneesheren-schilders’ te Antwerpen en te
Brussel; de militairen exposeren, evenals de personeelsleden van het ministerie van
Financiën, van P.T.T., enz, enz.
Het heeft mij nooit aan eerbied voor Urbain Van de Voorde ontbroken. Dit spoort
mij aan hier even zijn opvatting te laten horen over de naïeven. Uit de volgende
recensie blijkt dat hij niet overliep van geestdrift voor de
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naïeve schilders die geëxposeerd werden in het Théâtre National (Rogiercentrum)
te Brussel.
‘Wie ten slotte van zogenaamd naïeve schilderkunst houdt, brenge even een bezoek
aan de wandelgangen van het Théâtre National (Rogiercentrum), waar onder de
auspiciën dan nog van het ministerie van nationale opvoeding en kultuur, werk van
een groep schilders van die kategorie is tentoongesteld. De meesten zijn overleden,
of zoniet vrij oud. Wij hebben dus om zo te zeggen met een “historische”
tentoonstelling te doen, die vermoedelijk haar ontstaan te danken heeft aan het feit,
dat er tegenwoordig een levendige belangstelling voorhanden is, of schijnt, voor de
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voortbrengselen van diegenen, die men ook wel eens de moderne primitieven noemt.
Wat wellicht nogal oneerbiedig is ten opzichte van de oude. Of... naïef. Want de
naïeveteit ligt blijkbaar ook wel een beetje bij de bewonderaars van al die
“primitieven”, die voor het merendeel brave liefhebbers zijn zonder meer. Kurieus,
dat op het moment dat de volwaardige kunst door sommige “kenners” met onverholen
minachting wordt bejegend, onbeholpen pogingen die eerder tot de folklore dan tot
de schilderkunst behoren, zich in derzelven belangstelling mag verheugen... Voor
ons part. Er zijn hier overigens enkele schilderijen die boven de andere staan en
men merkt het gauw: “Bloemen” van Camille van Hyfte, “Bloedberg” van Stefanie
de Wilde en vooral het merkwaardig bloemstuk van Nicolas Cloes. Van de doeken
van Ernest van den Driessche houden wij qua schilder minder, maar hij getuigt van
een verbazende verbeelding’. (U.V. in De Standaard, 15 nov. 1966).
Deze beschouwingen mogen sommige mensen ertoe aanzetten niet onverdeeld
enthousiast op te treden voor alles wat als naïeve kunst opduikt. Ook in deze sektor
dient de schilderkundige waarde zoveel mogelijk als norm te worden genomen. Op
de door U. Van de Voorde besproken tentoonstelling bevond zich wellicht een
heleboel kaf onder het koren en werd niet altijd de noodzakelijke artistieke
minimumgrens bereikt.

Zelfportretten
Het tijdschrift ‘Avenue’ heeft een interessant initiatief genomen. Op uitnodiging van
het tijdschrift hebben zeventien Nederlandse naïeven of lekeschilders hun zelfportret
geschilderd. Deze zelfportretten werden in het tijdschrift gereproduceerd met een
begeleidend artikel van Nico Scheepmaker, terwijl op 11 en 12 december 1971 de
originelen werden geëxposeerd tijdens een verkooptentoonstelling te Amsterdam.
‘De ware naïef streeft even hardnekkig naar het volmaakte als de fijnste
fijnschilder, en hij bereikt het onvolmaakte’, maar ‘zichzelf portretteren... daar maken
de naïeve schilders over het algemeen niet hun dagwerk van.
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Alice Frey (1895), Tijdloos Feest, 1959.
Cliché ‘Ons Erfdeel’

Gewoonlijk kiezen zij andere onderwerpen’. Aldus ‘Avenue’. In dezelfde mate als
een zelfportret een niet-eenvoudige opdracht betekent voor een geschoolde schilder,
vraagt een zelfportret van een lekeschilder meer toeleg en overgave dan een gewoon
onderwerp. Het resultaat van de invitatie mocht als een réussite aangezien worden.
Vele zelfportretten vertoonden een neiging tot surrealisme en bevonden zich in een
fantastisch, irreëel kader.
Tot mijn verrassing werd één van de zeventien, namelijk kraanschipper Cornelis
Van Breugel, op 13 september 1898 in het ‘Belgische’ Zwijndrecht geboren. Sinds
1905 woont Cornelis Van Breugel te Dordrecht. Krachtens de opdracht van ‘Avenue’
werd de spontaneïteit van de schilders dus wel even gedirigeerd. En toch heeft men
de stellige indruk dat de ware naïeven zich niet hebben geforceerd. De meesten
schilderden echt spontaan, onschools. Alleen H.M.J. Bosman gaat door voor een
liefhebberijschilder die werkt met de techniek van een professional en daardoor vaak
net over de rand valt.

Bewust naïef, half spontaan en niet naïef
Tot de bewust naïeve schilders dient ook Suzanne Dufoing (Corbion, 1930) gerekend
te worden. Zij was leerlinge van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Brussel. Al tekenend en schilderend beoefent zij het poëtisch realisme en de naïeve
kunst. Zij werd meermaals onderscheiden en is met haar werk vertegenwoordigd in
de verzameling van de staat en van de provincie Brabant.
Francine Leuridan (Ukkel, 1936) schildert in de richting van de naïeve kunst.
Werken van haar bevinden zich in staatsbezit en in het Prentenkabinet te Brussel.
Hoewel autodidakte, behoort zij tot de bewuste naïeve schilders.
Waar zullen wij Tonet Timmermans, dochter van Felix, onderbrengen? Bij de
onbewuste of bewuste beoefenaars van het genre dat wij hier behandelen? Om hierop
te antwoorden, citeer ik Gaston Durnez die een expositie van Tonet Timmermans'
schilderijen en akwarellen recenseert. De kunst van Tonet Timmermans is volgens
hem: ‘naïeve, vriendelijke, kleurrijke kunst die de bezoeker de glimlach terugschenkt
en heimwee geeft naar de zomerkermis en de sneeuwvakantie van zijn jeugd, toen
niets moeilijk en alles een feest was.’ En verder: ‘onvermijdelijk denk je bij deze
natuurlijke naïviteit terug aan de verhalen van haar vader’ Bij deze ‘natuurlijke
naïviteit’ is er blijkbaar geen plaats voor gekultiveerd of niet-spontaan naïvisme.
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Hierbij moet men toch bedenken dat Tonet Timmermans lessen kreeg van de
Lierse kunstschilder Oscar Van Rompaey. Misschien is het naïeve karakter van haar
werk toch wel enigszins gewild, maar niet geforceerd, niet gekunsteld, steeds
natuurlijk. Zij is immers de dochter van Felix Timmermans, die ook aanvankelijk
plastisch onderricht kreeg aan de tekenschool te Lier. Felix schilderde en tekende
om zijn vrije tijd aangenaam en goed te besteden op een manier die hem uitstekend
lag. Heeft hij zelfs op een bepaald moment niet voor de keuze gestaan schrijver of
schilder te worden?
Maar zowel vader als dochter Timmermans doen het soms te goed om als zuiver
onbewust naïef te kunnen doorgaan. Wij plaatsen hen op het bruggetje tussen de
spontane en de bewuste naïeven.
Eindelijk zijn er de schilders die wel eens bij de naïeven gerekend worden, doch
er niet of niet meer thuishoren.
Albijn of Binus Van den Abeele was autodidact maar een goed vakman, die naar
de realiteit schilderde. Het verhaal van de naïviteit van deze schilder is reeds oud en
taai. Zo schreef August Vermeylen rond 1936: ‘De aartsvader in die groep (van
Latem) was de oude Albijn van den Abeele, gemeente-secretaris en zondagsschilder;
zoowat een douanier Rousseau, die met fraaien smaak en vrome ingetogenheid
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Micheline Boyadjian, Meisje en tapijt.

teer-verdroomde landschapjes penseelde.’ (Kunstgeschiedenis der Nederlanden o.l.v.
H.E. Van Gelder, bl. 473).
Het werk van Binus is onschools, spontaan en ongekunsteld. Ik twijfel er sterk
aan dat Binus' fouten tegen de perspektief moedwillig werden bedreven. Ik meen
niet dat wij het recht hebben Binus Van den Abeele bij de naïeven te klasseren.
Hetzelfde geldt, en in nog sterkere mate, voor Edgard Tytgat, al besteedt Albert
Dasnoy er de nodige ruimte aan om de aanwezigheid van Edgard Tytgat in zijn werk
‘Exégèse de la peinture naïve’ te rechtvaardigen, en wel in een afzonderlijk hoofdstuk
‘Naïfs de matière et naïfs de situation’. Tytgat was ongetwijfeld een man vol van
beminnelijke naïviteit. Zijn werk ademt een natuurlijke poëzie uit, het heeft geen
afkeer voor volkse taferelen of voor het anekdotische, en voor humoristische
toneeltjes.
Rik Clement schreef in ‘Het Volk’ van 16-17 december 1971: ‘Tytgat was een
geboren verteller, een imagiër zoals we ze kenden in de 18e en 19e eeuw, de
platensnijders en houtgraveurs, de uitgevers der “mannekensbladen” die het enige
geestelijk voedsel van de volksman waren. Tytgat heeft zich zó bewust bij hen
aangesloten dat hij in zijn tekening en kleur hun innemende naïviteit nabootste en
in zijn eigenhandige drukken naar de onvolkomenheid streefde welke de charme der
oude prenten uitmaakte. Hij was in zijn schilderijen even volks-literair, een verteller
van anekdoten, met een voorliefde voor sprookjes, voor de wereld van het circus,
van de kermis’. Even verder klinkt het meer genuanceerd: ‘Hij doet het, zoals we
schreven, op zijn eigen wijze, zeer geraffineerd, op een gewild-naïeve wijze, die alles
samen minder naïef is dan ze op het eerste gezicht lijkt, want Tytgat verbergt onder
een schijn-eenvoud zijn sarcasme’.
Tytgat was akademisch geschoold en het is overbodig eraan toe te voegen dat hij
op technisch vlak geen tekorten vertoont. Blijft dus alleen de thematiek die in een
gedeelte van zijn produktie enigszins als ‘naïef’ kan doorgaan. Zelfs indien Tytgat
bewust een naïeve thematiek behandelt, kan hij o.i. nog niet tot de naïeven geteld
worden, omdat hij te hoogstaand is als schilder en graficus. Pastelschilder Ward De
Dobbelaer uit Beveren-Waas is arbeider aan de Antwerpse haven of dokwerker. Hij
behoort tot de groep van mensen die destijds door Leopold II werden toegesproken
met de titel ‘Heren havenarbeiders’.
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plusminus naïef waren, niet naar de thematiek, maar naar de vorm, dan is zijn werk
thans volledig aan die situatie ontgroeid. Hij is op dit ogenblik bewust niet-naïef en
behoort tot de schilders die door hun talent en door hun harde arbeid op het vlak van
kunst zelfs niet meer tot de zondagsschilders kunnen gerekend worden. Ward De
Dobbelaer heeft gedurende ongeveer dertig jaar de kameraadschap en de begeleiding
mogen kennen van de Antwerpse grootmeester Jos Hendrickx.
Hij maakt portretten, stillevens en legt zich hoofdzakelijk toe op het vastleggen
van het Wase landschap. Ook Frans-Vlaanderen en Wallonië bekleden een ruime
plaats in zijn gevoelvolle pastelschilderingen. Ward exposeerde onlangs in Brasschaat,
Antwerpen en Eeklo. Hij heeft eenzelfde punt bereikt als Walter Philips over wie
vroeger werd gehandeld.
In Joegoslavië bestaan er scholen, groepen of gemeenschappen van naïeve schilders
en beeldhouwers te Oparic, Hlebine, Kovacica en Uzdin. Er bestaat een Galerij (of
Museum) van naïeve schilders te Svetozarevo. Mr. en Mrs. Garbisch hebben een
kollektie opgebouwd van 2.500 schilderijen van Amerikaanse naïeven.
In Nederland heeft de Albert Dorne Stichting een verzameling van naïeve
schilderkunst. Bij ons leven en wonen de amateurs en naïeven verspreid. Wij hebben
geen museum voor hen. En dit is misschien een waarborg voor de volledig vrije
spontaneïteit, voor de spontane expressie van deze on-akademische beoefenaars van
de kunst.
De paden van de naïeve kunst zijn nog niet platgetreden.
Roger Geerts

E. Vandendriessche (1894), De vlucht naar Egypte, 1960;

Kerststalletje, 1963.
Clichés ‘Ons Erfdeel’
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Naïeve Kunst in Vlaanderen

Een overzicht kan moeilijk volledig zijn. Op de pagina's die volgen wordt een aantal
naïeve schilders uit Vlaanderen gepresenteerd. Er zijn er natuurlijk nog veel meer.
Er zijn er die wij nog niet kennen, er zijn er die wij wel kennen, doch waarvan geen
verdere gegevens bekend zijn, van wier werk geen foto's voorhanden waren. Er zijn
ook een aantal interessante naïeve schilders in Wallonië, die echter buiten het bestek
van dit nummer vallen en die wellicht een andere keer aan de beurt kunnen komen.
Om het overzicht toch redelijk compleet te maken, moeten er niettemin nog enkele
namen vernoemd worden. Louis Delattre (of Louis de Laetre) geboren te Gent in
1915, was monteur, gevelschilder, bankier en fotograaf. Hij ontwierp ook een toestel
om te vliegen, een oude mensendroom, maar het ding ging nooit de lucht in. Zijn
schilderijen, de enkele die van hem bekend zijn, vertonen een bijzonder bevreemdende
en vaak een misschien ongewilde humoristische instelling. Hij zou een ‘Geboorte
van de Wereld’ geschilderd hebben, terwijl er nu nog slechts twee schilderijen van
hem bekend zijn: de Gentse ‘Vrijdagmarkt’ en de ‘Hemelvaart van Prins Boudewijn’.
De prins is in de wolken verheven omringd door engelen, terwijl op de grond, omheen
zijn grafzerk al de toenmalige prinsen en gekroonde hoven van Europa natuurgetrouw
en realistisch afgebeeld staan. Deze schilderijen worden nu naïef genoemd, maar
wie zal ons vertellen wat Delattre zelf bedoeld heeft ermee? Hij zou diverse
schilderijen in uitstalramen en op markten geëxposeerd hebben; hij stierf te Gent in
1897.
Léon Greffe, geboren in 1881 te Charleroi, overleden te Parijs in 1949, was
aanvankelijk mijnwerker en werd later nachtarbeider in de Parijse Hallen. Nog later
werd hij huisbewaarder in een flatgebouw en kon vanop zijn zesde verdieping diverse
stadsbeelden van Parijs op doek brengen.
Camille van Hyfte, in 1886 geboren te Ertvelde, was landbouwer, later
paardebeenhouwer te Parijs en wielrenner, schilderde jaarmarkten en kermissen. Hij
overleed in 1966. Van Louis de Middeleer is maar één schilderij bekend: een prachtig
beeld van de Markt van Brussel. Even onbekend is Celestine, zelfs haar familienaam
is niet bekend. Ze zou uit Roeselare stammen, te Brussel kindermeid geweest zijn
en in een psychiatrisch instituut te Luik overleden zijn. Haar werk behoort dus niet
strictu sensu tot de naïeve kunst, niettegenstaande het in 1965 werd geëxposeerd in
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Het waren potlood- en
kleurtekeningen, misschien wel voor kinderen uitgevoerd. Haar werk werd ontdekt
door de schilder en criticus Albert Dasnoy (auteur van het prachtig werk ‘Exégèse
de la peinture naïve’), die te Antwerpen ook een lezing over haar werk hield, maar
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die toen nog niet wist dat haar werk in het domein van de pathologie en niet van de
kunst thuishoorde.
Aloys Sauter werd in 1875 geboren te Stabroek. Hij leidde een eenzaam leven met
zijn vrouw en zijn broer, was timmerman en meubelmaker.
Zijn vrouw schreef gedichten. Van hem is een fameus schilderij bekend, dat
misschien onbewust wat surrealistisch aandoet: een dubbelbeeld van de schilder in
zijn meubelatelier, eenmaal vooraan gezien, eenmaal in profiel. Hij overleed in 1952.
Er zijn natuurlijk ook kunstenaars die maar gedeeltelijk of zijdelings onder de
naïeven mogen gerekend worden. Zo is Edgard Tytgat. Hij werd in 1879 te Brussel
geboren, bracht zijn jeugd door te Brugge waar hij de uurwerkmakerij aanleerde,
later de lithografie. In 1914 naar Engeland gevlucht heeft hij daar haast uitsluitend
illustratiewerk verricht. Hij overleed te Brussel in 1957. Honderden schilderijen en
duizenden tekeningen heeft Tytgat nagelaten. Ze zijn allemaal teer, soms vroom,
soms ondeugend. Fantasie, humor, vrijheid tekenen zijn clowns, zijn musici, zijn
heldere interieurs, zijn kermissen en processies.
Er zijn natuurlijk in dit overzicht mensen vergeten. Er zijn bovendien nog tal van
naïeve artiesten die niet bekend zijn en zelfs zijn er die niet bekend willen worden.
Wie zal zeggen wie de echte zijn?
Fernand Bonneure
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Micheline Boyadjian
(Louizalaan 201, Brussel)

Quatre Mains, 1966. Cliché ‘Ons Erfdeel’

Les âges de la vie

Micheline Boyadjian is onder de naïeve schilders een bijzonder geval. Zij werd
te Brugge geboren (1923) in de schaduw van de Memlincschilderijen, was een tijdlang
secretaresse, trouwde met een Kaukasische arts en ging zich te Brussel vestigen.
Bijzonder aan deze schilderes is vooral de thematiek. In haast al haar schilderijen
loopt er een klein, in wit of zwart gekleed meisje rond, of beter, het loopt niet, het
kan maar zo statisch geplaatst zijn als ware het geïsoleerd als een verre reminiscentie
aan de eigen jeugd. Dat is een naïeve kunst die, hoe helder en fris en bijzonder fraai
afgewerkt alles is, niet blij of opgetogen aandoet. De kern ervan is triest of althans
op een bijzondere wijze relativerend. Zo zien we op een van haar werken het meisje
dat door het raam kijkt, tweemaal naast elkaar en telkens een ander stuk van de straat
ziet (Jeune fille à la fenêtre). Op een ander zien wij het meisje in de fond, vóór haar
drie schildersezels waarop het zelfde meisje als portret verschijnt (Le chevalet). Het
element repetitie speelt in deze schilderijen ook een rol. In ‘Les âges de la vie’ bijv.
zien wij een afbeelding van de vier seizoenen door de vier ramen; daarvoor de vrouw
in vier leeftijden. Ook Generalic heeft verschillende schilderijen met het
herhalingselement.
Micheline Boyadjian heeft al diverse tentoonstellingen gehouden o.m. in 1972 in
de galerij Albert I te Brussel en in 1970 kreeg zij met eenparig advies een van de vijf
grote prijzen van de internationale tentoonstelling ‘Naivni 70’ te Zagreb in
Joegoslavië.
F.B.
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Paul Claes
(Bochtlaan 5, Genk)
Op het terrein van de naïeve kunst bewegen zich, in tegenstelling met hetgeen dikwijls
beweerd wordt, niet uitsluitend kunstenaars die zonder academische opleiding en
uitsluitend na hun dagtaak verpozing vinden in uitingen van naïeve kunst. De
omschrijving naïeve kunst heeft buiten de uiterlijke kenmerken van kleur, methode
en techniek ook nog een typische geestesgesteldheid. Juist deze eigen inhoud is ook
de drijfveer die sommige academisch gevormde kunstenaars dwingt zichzelf te zijn
en wier scheppingen ons dan vreemd genoeg als onvolmaakt en volks voorkomen.
Paul Claes (o 1934) is een dergelijk kunstenaar. Hij studeerde aan het Provinciaal
Hoger Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt en genoot er de klassieke
kunstopleiding als keramieker. Sindsdien ontstonden er talrijke muurkeramieken,
grote en kleine losse beelden die allen enkele opvallende kenmerken vertonen.
Zijn onderwerpen zijn vooral religieus geïnspireerd. Geen diepzinnige problemen
doch eerder de menselijke inhoud wordt weerhouden en treft men aan in bijvoorbeeld
kruisbeelden, de vlucht naar Egypte, de geboorte, moeder Maria.
De vormgeving is bewust rudimentair gehouden en doet sterk denken aan volkse
kunst. Het koloriet is bij Claes een voorname en aanvullende factor; wonderwel
passen zijn zuivere kleuren bij zijn wijze van werken. Paul Claes voelt dat hij als
kunstenaar een eigen opdracht heeft. Zijn wereld is die van het volk, die van zijn
naïef geïnspireerde keramieken. Een academische scholing geeft aan de kunstenaar
de technische mogelijkheid zich onder een of andere vorm (stijlrichting) uit te leven.
Dat deze richting dan ook eens de naïeve kan zijn lijkt vele geschoolden een stap
achteruit. Het hoeft geen betoog dat niets minder waar is. Is bijvoorbeeld de geest
en de werkwijze van de schilders van de Nieuwe Figuratie niet naïef geïnspireerd?
Paul Claes gaat nog verder en heeft zich resoluut en bewust tot de naïeve gedachtenen vormenwereld gewend. Hetgeen volgens sommigen voor hem tot een isolement
zou moeten leiden is juist de stimulans om verder te werken. In kunstenaars zoals
Paul Claes vindt de naïeve kunst de onmisbare medewerkers die het eigen karakter
in stand houden en herwaarderen.
Ludo Raskin
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Jeanne Cremers
(Jakob van Maerlantlaan 8, De Haan a/zee)
Jeanne Cremers, geboren in 1922 uit ouders afkomstig uit Nederlands Limburg, is
de echtgenote van een medicus en woont te Den Haan. Zij verbleef een tiental jaren
in Afrika, waar zij sterk onder de indruk kwam van de overdadige en exotische
kleurenweelde van de tropische natuur.
Zij bracht haar jeugd, van 6 tot 18 jaar, door in een meisjespensionaat. Dat jarenlang
vrij afgesloten verblijf heeft voorzeker enkele psychische trauma's nagelaten, die
thans nog zeer duidelijk sporen nalaten in de thema's die zij op een naïeve,
zelfaangeleerde wijze in haar schilderijen behandelt. De kinderwereld, de school, de
maaltijden aan tafel, de lusthof, het circus, de clowns, diverse andere
jeugdherinneringen.
Met een bewonderenswaardige ongerepte verbeeldingskracht en een kinderlijke
verwondering werkt zij deze eenvoudige onderwerpen uit met een geweldig en uiterst
gevarieerd koloriet. Haar werk is buitengewoon fris en sprankelend: een echte
kleurenvreugde.
Haar schilderijen mogen terecht ondergebracht worden onder de zuivere naïeve
kunst. Eenvoudig van vormgeving, evenwichtig van compositie, ongekunsteld en
met hier en daar een halfgenezen litteken van een zeer oud en schrijnend kinderleed.
Dr. jur. Y. De Wispelaere
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Françoise de la Croix
(Heidenbergenstraat 2, Sint-Martens-Latem)
Françoise de la Croix (Mevr. D. Libert-de la Croix) schildert al vanaf haar jeugd,
aanvankelijk hoofdzakelijk gouache, waarmee zij al vele bijzonder frisse en kleurige
werkjes maakte; alleenstaande schilderijen, maar ook illustraties van kinderboeken.
Geleidelijk kwam zij door eigen vinding tot het hanteren van de olieverf en ze hield
haar eerste tentoonstelling vorig jaar november in het museum Leon De Smet te
Deurle. Het werk van deze kunstenares is bijzonder charmerend; zij schildert alle
festiviteiten van het leven: geboorte, communie, huwelijk en heeft een bijzondere
interesse voor processies, waranden met muziektentjes en andere volkse en pittoreske
gebeurtenissen.
Hoewel zij geen opleiding tot de schilderkunst genoten heeft, lijkt het dat ze moet
onder te brengen zijn bij de bewust naïeve schilders die met geduldige en minutieuse
inspanning figuurtjes, overdadige flora en huizen op het doek brengt. De houding
van al het voorgestelde is hoofdzakelijk statisch en het leven, het ritme en de beweging
worden gesuggereerd door een helder en verfijnd palet.
F.B.
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Walter Philips
(Broekstraat 83, Meise)

Bruiloft 73
Walter Philips (Kapellen 30 augustus '39) is een revelatie. Heeft zeer goede
schildertechniek. Tekent vaak slecht verkortingen bij armen en benen, of hoofden
waaronder men het lichaam niet meteen kan thuisbrengen. Maar wat hij vertellen
wil, komt over, zonder aarzeling. De onderwerpen De wipschieters, De uitdaging,
Kristus goochelaar, zijn de uitdrukking van een gehele levenshouding. Een kombinatie
van liefde voor en haat tegen de mens, vertaald in ironie. Rond de tafel zitten mannen
en vrouwen in feestkledij, van elkaar netjes gescheiden soort bij soort. Op tafel staat
een soort horlogekast waarin de bruid zit ingekapseld. Een jonge man springt op tafel
en holt weg met de bruid. De traditie wordt verbroken... de gezichten bevriezen.
Philips schildert met lakverf op paneel, ontzaglijk fijn gedetailleerde landschappen,
zoals de Vlaamse primitieven dat deden. Kristus goochelaar is opgevat zoals een
middeleeuwse triptiek, met middenpaneel en twee schenkers op de zijluiken. De
personages die bijna de ganse oppervlakte vullen doen denken aan Pijke Koch, zonder
de Charley Toorop-ogen. De profielen herinneren aan de vroeg-expressionistische
Fritz Van den Berghe. Philips is het stadium van de naïeve schilderkunst al lang
voorbij. Dat is - gelukkig of helaas - vrij spoedig het lot van echt begaafde
zondagsschilders.
Lydia M.A. Schoonbaert
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Marie-Christine Huybrechs
(Lindenlaan 6, Kortrijk)

Dood van een oude vrouw

Vrouw in nood

Marie-Christine Huybrechs werd in 1915 in Den Haag geboren, heeft sierkunst
gestudeerd en is voor het overige autodidact. Zij woont te Kortrijk, schildert, tekent,
maakt wandtapijten, borduurwerk en keramiek. Haar werk is optimistisch getint en
vindt zijn inspiratie in het eigen milieu, in lectuur en reflectie, ook in folklore, kinderen spelgebruiken. Met haar waskrijttekeningen is zij resoluut op de naïeve toer gegaan
en ook daar ontbreken humor, ja zelfspot niet. Een werkje als ‘Dood van een oude
vrouw’ bijv. beeldt haar eigen uitvaart uit... natuurlijk zo laat mogelijk. Kinderen en
kleinkinderen lopen in de stoet, ze dragen de beelden van de overledene mee...
Kinderlijke eenvoud en vrouwelijke tederheid zijn betekenisvolle stuwkrachten
voor dat soort werk.
F.B.
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Victor Lecossois
(Bremtstraat 8, Asse)
De 76-jarige Victor Lecossois uit Asse is metaalarbeider geweest en begon in 1950,
toen een arbeidsongeval hem tot werkloosheid dwong, te schilderen. Hij maakte ook
borduur- en kantwerk, doch hij staat vooral bekend om zijn frisse, aantrekkelijke
schilderijen, die trouwens al herhaaldelijk tentoongesteld werden. In zijn werk vinden
wij vele jeugdherinneringen terug en ook een aantal typisch folkloristische of haast
uitgestorven momenten uit het volksleven: een interieur van een haarkapperszaak,
een landelijke herberg, schaatsfeesten, de processie van Halle, feesten en kermissen.
Lecossois heeft, zoals vele naïeve schilders, zijn eigen kleine wereld, een beetje Belle
Epoque, maar bovenal menselijk. De mensen maken unieke gebaren, kijken uit unieke
ogen naar een unieke omgeving. Zijn werk is onbewust misschien eigenlijk een
pleidooi voor de mens en vooral dan voor de zelfstandigheid en het bewustzijn van
de mens in de stad. Zijn thematiek is dus in elk geval naïef, maar ook de vormgeving
die hij realiseert vertoont typische trekken en vooral echtheid: hij is geen virtuoos,
maar ook niet onhandig. Hij ziet daar ergens tussenin en precies deze spanning geeft
aan zijn werk de bijzondere charme van eerlijkheid en oprechtheid. Vrije
zondagmiddag, de speelsheid, het ongedwongene...
F.B.

Verzameling Galerie ADO Bonheiden
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M.J. Leys-Clerx
(Luikersteenweg 180, Hasselt)
Buiten haar beroepsbezigheden, als vrouw zonder beroep, voelt deze dame van
middelbare leeftijd zich sterk aangetrokken tot hetgeen rondom haar leeft en gebeurt,
kortom zij interesseert zich levendig aan de actualiteit.
Meer nog, in het dagelijkse televisie- en krantennieuws put zij de nodige inspiratie
om een plastische boodschap over te brengen. Mevr. Leys vindt het allemaal niet zo
ingewikkeld en schept met behulp van een eigen techniek, zonderlinge kunstwerkjes.
Het zijn allemaal kleurrijke assemblages, gemaakt, gebouwd, geplakt en geverfd.
Haar grondstoffen zijn parels van kitsch-halssnoeren, schelpen, autootjes, stenen,
stokjes, klei en verf. Alles wordt op een kinderlijk-spontane wijze tot een
actualiteitsprobleem verwerkt.
Een van de laatste voorstellingen behelst de luchtvervuiling en stelt de
cyaankalitonnen op de boorden van het Albertkanaal te Hasselt voor. Vroegere
onderwerpen waren bijvoorbeeld ‘de moord op Sharon Tate’.
Een achttal jaren geleden begon mevr. Leys met dit plak- en knutselwerk. De wijze
waarop het gebeurde en de inhoud die haar boodschap inhield, waren zo origineel
en eerlijk dat zeer vlug bleek dat in dit werk een oorspronkelijk talent tot uiting
kwam. Haar geestesgesteldheid behoort onbetwist tot het rijke domein van de naïeve
kunst. De wijze waarop zij zich uit is in al zijn originaliteit zuiver naïef en
ongekunsteld. Mevr. Leys stoort zich aan geen wetmatigheid betreffende kleur,
tekenkunst, perspectief en materiaalgebruik. Haar gemoed is boordevol emotie, haar
composities puilen uit van objecten en de voorstellingen hebben een heel verhaal als
inhoud.
In de bonte bende der naïeven neemt mevr. Leys zowel een aparte als een vaste
plaats in.
Ludo Raskin

Cyaankali te Hasselt
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Isidoor Neuteleers
(Neerstraat, Schulen)
Deze gepensioneerde bouwvakker (o 1912) had nooit kunnen denken dat uit een
rampzalige toestand een nieuw stil geluk zou groeien.
Na de tweede wereldoorlog moest hij ziek en werkloos de tijd doden.
Neuteleers nam naald, draad en doek en stelde zeer vlug vast dat hiermede voor
hem een nieuwe wereld openging. Van bescheiden afkomst en diep met de natuur
vergroeid deden hem de groene, rode, gele en bruine draden onverstaanbaar een
binding

Landschap

leggen met de weiden, de rode daken, het koren en de bossen rondom zich. En zijn
scheppingen werden eenvoudige droomwerelden vol levensechte fantasie. Groene
weiden staan vol met bloemen en koeien en in de vijvers zwemmen zwanen en visjes
en ontbreekt het ronde loopbruggetje niet. Al deze landschappen en interieurs zijn
in terrasvormig perspectief opgebouwd. Dikwijls gaat zijn voorkeur uit naar de dieren.
Nu eens een nest katten of honden, dan weer een majestueuse leeuw, want Neuteleers
had niet voor niets de oorlog als soldaat meegemaakt. Al deze meesterwerkjes van
ongewone tapijtweefkunst zitten technisch degelijk in elkaar. Isidoor Neuteleers
tekent vooreerst zijn onderwerp uit op het jute-stof. Zijn onderwerpen haalt hij van
postkaarten, chromo's en dergelijke. Dit gedaan houdt het plagiaat op en begint de
schepping. Draad na draad tovert hij in de friste kleuren gras, water en wolken en
begint er een compositie te groeien die de eerlijke verwerkelijking wordt van hetgeen
deze eenvoudige man zin geeft in het leven. De tekening verdwijnt onder een vrije
en naïeve interpretatie en wordt een wereld onze tijd volkomen vreemd. Eigenaardig
wel is de technische vondst het wollen garen bij voorstelling van dieren tot een
pluizige vacht uit te kammen. Neuteleers bereikt alzo een reliëfeffect in zijn tapijtjes.
Wanneer men hem naar het waarom van dit alles vraagt weet hij het zelf niet, doch
beginnen zijn ogen te tintelen en krijgt zijn gelaat een blijde uitdrukking. Hij begrijpt
waarschijnlijk niet dat door het uitbeelden van zijn eigen leven hij zich als naïeve
handwerker, ongeweten bij de kunstenaars moet rekenen.
Alles bij Neuteleers is ongekunsteld; zijn kleurrijke droomwereld vertelt het ons.
Ludo Raskin
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Eline Rausenberger
(Ossenmarkt 6, Antwerpen)
Deze jonge Antwerpse kunstenares (1944) behoort onder de naïeven tot de bewuste;
zij genoot geen speciale kunstopleiding. Ze werd spoedig opgemerkt en behaalde in
1971 zelfs de eerste prijs in de Antwerpse prijskamp voor ‘Jonge Vlaamse
Schilderkunst’. Ze hield al een vijftiental tentoonstellingen, o.m. te Parijs.
Ze heeft een voorkeur voor gouache-schilderkunst en al haar werken vertonen een
stevige compositie en een bijzonder aantrekkelijk koloriet. Zij schildert meestal
Antwerpen, de cafés, de havenbuurten, de volle straten, terrasjes, die zij uitbeeldt op
een bijzonder oorspronkelijke wijze. Bij zo'n schilderijen kan men zich terecht de
vraag stellen of ze bij de eigenlijke naïeve kunst ondergebracht moeten worden. Wie
zal dat uitmaken? Naïef is in elk geval de thematiek, de poëzie van de stad die zij
sterk gedetailleerd en vaak met wat ironie gekruid aan de beschouwer weet over te
brengen. De plastische kwaliteit van deze schilderijen ligt evenzeer in de fijn
afgewogen compositie ervan en in de bijzonder fraaie kleurenverdeling.
F.B.
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Albert Robbens
(Stationsstraat 1, Deinze)
Albert Robbens werd geboren op 20 juli 1917 te Petegem aan de Leie (nu Deinze).
Hij volgde de tekenacademie te Deinze en twee jaar academie te Gent. In 1968 was
hij eerste laureaat onder drieduizend inzendingen van de prijskamp voor
zondagsschilders uitgeschreven door het weekblad ‘De Post’ en de Albert Dorne
Stichting Nederland. Met andere laureaten en vermeldingen ook uit West-Duitsland,
Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Joegoslavië werden Robbens'
werken in hetzelfde jaar tentoongesteld in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen. Albert Robbens heeft totnogtoe nog nergens elders zijn werk
tentoongesteld, heeft ook nog geen enkel van zijn werken verkocht. Ondanks het feit
dat deze schilder een vrij goede opleiding heeft genoten, komt zijn werk toch naïef
voor en wel onbewust naïef.
F.B.

Naakt op bed
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Leo Schoenmaekers
(Schoolstraat 15, Kessel-Lo Leuven).
Laureaat: Prijs voor de Schilderkunst van de Stad Leuven. Leo Schoenmaekers heeft
zich steeds totaal geëngageerd als mens en kunstenaar. Zijn grootste betrachting was:
alles zo intens mogelijk te beleven. Na een probleemloze kindertijd en jeugdperiode
in het landelijk Limburg, dat hij nooit meer zou vergeten, kwam hij in de Leuvense
industrie terecht en oefende er het harde beroep van metaalarbeider uit. Al vlug nam
hij in de fabriek syndikale verantwoordelijkheid op zich en zette zich daarvoor ook
totaal in. Pas op rijpere leeftijd en zonder enige scholing begon hij rond 1966 te
schilderen om uiting te geven aan het verbaal niet, doch picturaal wel meedeelbare
van zijn gedachtenwereld. Zijn werk wordt dan ook gekenmerkt door een grote
authenticiteit en eerlijkheid: enerzijds het herscheppen van zijn paradijselijke jeugd
in de blijde kleurrijke wijdse Limburgse landschappen, waar de mens de hem
natuurlijke toebedeelde plaats inneemt; anderzijds drukt hij zijn sociale bewogenheid
uit. Deze hoofdthema's beletten hem niet ook aan meer algemeen filosofische
vraagstellingen aandacht te besteden. Hij tracht dan een mogelijke synthese te
bereiken. Bij gebrek aan vrije tijd schildert hij weinig. Bovendien moet elk schilderij
in hem spontaan groeien, tot er voldoende spanning is ontstaan om, na voorstudies,
zich tenslotte gedwongen te voelen uitdrukking te geven aan een ideële en picturale
realiteit. Want dit kenmerkt hem: een wonderlijke zachtheid en tederheid, een verfijnd
kleurgevoel, een bladschikking, die ruimte laat voor leven. Dit maakt elk van zijn
schilderijen tot een feest. Verder valt een voorname ernst op: zoals elk waarachtig
kunstenaar stelt hij de eis, dat wat hij schept een unieke, levensvatbare op
zichzelfstaande realiteit moet zijn. Wegens deze karakteristiek zal zijn werk blijven.
Ludo de Longie

Alde Biezen, leven en dood, 1971

Muzikant en boer, 1966
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Felix Timmermans
(1886-1947)
Wie het groot aantal schilderijen en tekeningen van Felix Timmermans bekijkt, kan
onmiddellijk vaststellen, dat het plastisch werk van de bekende schrijver-schilder in
wezen een volkse kunst is, niet alleen wat de behandelde onderwerpen aangaat, maar
evenzeer wat de techniek betreft. De kunstenaar heeft zelf meer dan eens gezegd en
geschreven, dat hij verzot was op de zogenaamde Epinalprenten, op hevige kleuren
en op wat direct tot de gewone mens sprak, zonder dat er vernuftige, schilderkunstige
kneepjes of technieken aan te pas kwamen. Het merendeel van zijn schilderijen en
gekleurde tekeningen stellen dan ook het Vlaamse landschap voor, in al zijn
gedaanten, met daarin de bezige landmens, aan het werk, feestvierend en genietend
van de natuur. De omtrekken van figuren en voorwerpen zijn meestal dik omlijnd;
de vakken ertussen vulde Timmermans in met vlammende kleuren, zodat het geheel
inderdaad iets van een volksprent wegheeft. Het grootst was Timmermans evenwel
in zijn zwartwit tekeningen: zijn sublieme boekillustraties, soms een vingernagel
groot, maar groots-suggestief; zijn afzonderlijke tekeningen in Oostindische inkt of
zwart potlood. Hij heeft er ons honderden nagelaten - een kostbaar erfdeel van een
mens, die het schilderen en tekenen, en vooral de vreugde die de echte, onvervalste
‘zondagsschilder’ proeft, als geen ander op prijs heeft gesteld.
Julien Van Remoortere
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Tonet Timmermans
(Jozef 11-straat 25, Oostende)
Felix Timmermans heeft zijn talent van beeldrijk verteller in ruime mate aan zijn
kinderen meegegeven. Lia en Clara hebben het in de literatuur gevonden, Tonet en
Gommaar in de beeldende kunst. Tonet Timmermans thans te Oostende wonend
heeft lange tijd in Zuid-Afrika verbleven en toen ze naar ons land terugkwam heeft
ze vooral de grootse, paradijselijke natuur van dit land in haarfijn verzorgde en
bezielde schilderijen te boek gesteld: flora en fauna verschenen er in een levendig,
fris koloriet. En ze ging ermee door, exposeerde haar werk in het Konvent te Lier,
in de galerij Bloemendaal te Keerbergen (waar ruimtevaartspecialist Jan Bauwens
haar inleidde), in de Latemse galerij te Sint-Martens-Latem, waar ze samen met
Gommaar exposeerde en beide door Gaston Durnez werden voorgesteld. Daar zagen
wij een dertigtal van haar werken. Zomer- en wintergezichten van Lier, van ingebeelde
plaatsen, kastelen, van het vogelreservaat in het Zwin, ook bloemstukken en, wellicht
als een van de weinige onder de zogeheten naïeve schilders, waagt ze zich ook aan
portretten.
In al deze schilderijen, die met uiterst geduld worden opgebouwd en uitgewerkt,
realiseert de kunstenares een zeldzaam samengaan van fantasie en beheersing; het
resultaat is dan ook een bijzonder heldere en blije kunst. Alles is open en fris, vrij
toegankelijk en laat bij de beschouwer een indruk van sprookjesachtige verrukking.
Ook plastisch en picturaal is deze kunst probleemloos, ze is echter wel het resultaat
van een intense voorbereiding, gespannen aandacht en verduldig zoeken en afwegen
vooral van de kleuren. Want in naïeve kunst primeert altijd het koloriet. Zij vindt in
het werk van Tonet Timmermans een fervente verdedigster.
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Binus Van den Abeele
(1835-1918)
Albijn (vulgo Binus) Van den Abeele staat vooral bekend als vriend, gezel en hulpje
van de kunstenaars van de eerste en tweede groep van Latem. Hij was in dit dorp
geboren, was er secretaris en burgemeester geweest, schreef romaneske schetsen en
verhalen, was bevriend ook met schrijvers als Maurits Sabbe, Maria Doolaeghe en
was als schilder autodidact. Van de zowat 170 schilderijen zijn er 150 bewaard
gebleven. Hij wordt een beetje door alle Vlaamse -ismen opgeëist: de Latemse
schilders zien hem graag als hun gangmaker. Het C.V.K.V. heeft hem in 1968 bij de
Vlaamse symbolisten ingeschreven. In 1958 figureerde werk van hem in de
tentoonstelling te Knokke ‘De naïeve schilders, van de douanier Rousseau tot heden’
en in 1960 was hij een van de geselecteerden voor de grote tentoonstelling ‘Les
sources du XXe Siècle’ te Parijs. In 1921 werd een eerste tentoonstelling van zijn
werk gehouden te Brussel; hij was toen al drie jaar dood. In 1966 werden 54 van zijn
werken getoond in het gemeentehuis te Sint-Martens-Latem en verscheen er een
keurige monografie samengesteld door Jan D'Haese en Raf. Van den Abeele.
Zijn werk is ongekunsteld en toch iets meer dan een zuivere afbeelding, hier en
daar een interpretatie. Zijn werk bestaat uit eenvoudige vaak zeer fijn gedetailleerde
landschappen van de streek, waarbij hij opvallend veel groen gebruikt heeft. Ongewild
en onopzettelijk is zijn werk ook gevoelvol en poëtisch omdat de man zelf over een
flinke dosis cultuur blijkt beschikt te hebben waarbij hij ook aan de inwendigheid
van alles dacht. Rust, stilte, kalmte gaan van deze schilderijen uit. Het is werk van
een begenadigd zondagschilder, die in de prachtige natuur van zijn geboortestreek
de motieven en de drijfveren heeft gevonden voor zijn ontwapenend kandiede kunst.

Het kerkje van Sint-Martens-Latem, schilderij (vóór 1898) door Albijn van den Abeele
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Albijn van den Abeele vóór zijn schildersezel
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Ernest Vandendriessche
(Nestor de Tièrestraat 176, Eine-Oudenaarde)

De Trekorgelspeler

Ernest Vandendriessche werd in 1894 geboren te Eine bij Oudenaarde. Hij was
een tijdlang beenhouwer te Brussel en woont nu sinds enkele jaren opnieuw in zijn
geboortedorp. Zijn huis is een echt museum van vreemdsoortige verzamelingen en
van eigen naïeve kunst: antieke meubels, een groot orgel met tien deuntjes, een
prachtige verzameling tinwerk, oude beelden. In het hele huis ziet men beschilderde
bloembakken, tafels, stoelen en deurposten en dan een grote verzameling eigen werk.
Vandendriessche is een van de bekendste Belgische naïeve schilders, die ook
waardering heeft gevonden in het buitenland: hij exposeerde in Parijs (in de galerij
Bénézit, die zich in de naïeve schilderkunst gespecialiseerd heeft) en ook te Keulen
in het Belgisch Huis; onlangs ook nog in de Bank van Brussel te Aalst.
Vandendriessche heeft altijd voor zijn eigen plezier geschilderd: kinderportretten
van zijn dochters Midil en Mireille, bloemstukken en vooral grote en dichtbevolkte
groepsvoorstellingen van de Fiertelstoet te Eine, processies met het heilig sacrament
op een tractor, kerststalletjes, Vlucht naar Egypte, Calvaries. Zijn eigenlijk werk
vertoont aldus een verrassende dooreenmengeling van religieuze en folkloristische
aspecten: het is volledig ongekunsteld werk, dat bijzonder levendig en fris van kleur
is en waarbij de kunstenaar ook aandacht besteedt aan afwerking en omlijsting (vaak
koperen lijsten nog met valse edelstenen bezet). De Franse specialist in de naïeve
kunst, Anatole Jakovsky, heeft van Vandendriessche gesproken als een ‘Ensor à l'état
brut’; hij doelde hiermee waarschijnlijk op het bizarre, vaak buitenissige van bepaalde
naastelkaarplaatsingen, waardoor dat werk inderdaad vaak verrassing en zelfs een
zekere uitdaging kan teweegbrengen.
F.B.
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Alfred Van Eetvelde
(Sterrestraat 283, Lokeren)

Polderhoeve Zeeuws-Vlaanderen Die Kaappunt

Werd geboren te Lokeren op 9 juni 1897. Woont aldaar: Sterrestraat 285. Is vader
van vijf gehuwde kinderen; zijn vrouw is een Blankenbergse.
Alfred Van Eetvelde tekent en schildert van jongsaf, vooral landschappen,
bloemstukken en menselijke figuren.
Hij is beroepsmilitair geweest na W.O.I en verbleef van 1927 tot 1930 als
kondukteur in het toenmalige Belgisch Kongo. Vervolgens was hij schrijnwerker,
ging in een dekoratiebedrijf werken te Brussel en later te Gent. Alfred toont een foto
van de ‘Schildersschool De Keukelaere te Gent 1934’. Hijzelf staat bij de leerlingen
die onderricht kregen van de Gentse leermeester De Keukelaere, een marineschilder.
Aan de wanden hangen enkele tekeningen: ‘Lokeren’ en ‘Vrouwenfiguren’.
De grote brok van zijn werken bestaat uit schilderijen. Alfred Van Eetvelde dingt
regelmatig mede naar de Prijs van de stad Lokeren voor Schilderkunst en verwierf
er in 1969 de tweede prijs met een werk dat zuiver naïef is van opbouw; ‘Bootje op
de Durme’. De schilder voegt eraan toe dat Marc Callewaert in de jury zetelde. Hij
laat ons verder schilderijen zien die tegen de muur staan opgestapeld: reminiscenties
aan Zaïre zoals ‘De Zwarte Mona Lisa’, ‘De kopermijn’, ‘Terril’ en andere Afrikaanse
motieven. Verder: ‘De Hoge Venen’, ‘De oogst’, ‘Hoeve te Zuiddorpe’ en ‘Oostende’.
Alfred heeft een sterk geheugen voor kleuren en schildert hoofdzakelijk naar de
realiteit. Tot slot krijgen wij ‘De astronaut’ voorgeschoteld, en in de woonkamer
hangt ‘De Vlaschaard’, geïnspireerd door de roman van Stijn Streuvels.
Onlangs nam Alfred Van Eetvelde deel aan de tentoonstelling ‘Lokerse anoniemen’.
Roger Geerts
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Leon Van Rijssegem
Was fabrikant te St.-Niklaas. Hij is homoniem en kozijn van de professionele schilder
uit St.-Niklaas, die nu in Antwerpen woont, Leon Van Rijssegem.
Leon Van Rijssegem behaalde een eervolle vermelding met het werk ‘Firmin’ (52
× 59 cm.) en een selektie met ‘De violist’ in de wedstrijd voor amateurschilders
uitgeschreven door ‘De Post’ in samenwerking met de Albert Dorne Stichting. Er
waren meer dan 3000 inzendingen die werden gekeurd door voorzitter van de jury
dr. L. Gans, Ludo Bekkers, Roger Raveel, Paul Snoek en dr. W. Vanbeselaere. De
tentoonstelling van de geselekteerde werken had plaats in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen van 8 juni tot 7 juli 1968 onder de titel
‘Zondagsschilders’.
Wij zijn op zoek gegaan naar Leon Van Rijssegem en konden slechts vernemen
dat hij naar het buitenland zou uitgeweken zijn.
R.G.

Lambert Yzermans
(Nieuwe Weerd 15, Stokkem-Dilsen)
Een grote centraal geplaatste uil leest voor uit een boek en overheerst met zijn volume
een massa kwetterende papegaaien. Slechts één van deze vogels, verborgen in een
hoekje van het schilderij, denkt er het zijne over. Die vogel stelt de mijnwerker
Lambert Yzermans voor, die wist hoe de vork aan de steel zat en die het verhaal van
de toenmalige minister van binnenlandse zaken over de mijnsluiting van Zwartberg
naast zich neer lei.
Veertig jaren voordien schilderde dezelfde Yzermans een tafereel waarin een
vrouw haar man die naar de mijn trekt een kruisteken op het voorhoofd meegeeft.
Nu zeventig jaar zijnde blijft hij de bewogen man die de problemen van zijn tijd
weergeeft; dit zijn dan vooral het onrecht en de zedenverwildering. In tegenstelling
met vele andere naïeve kunstenaars wordt het werk van Yzermans gekenmerkt door
sombere, donkere kleurtonen. Dit hangt hoogst waarschijnlijk samen met de geestelijk
zware inhoud van zijn werk. Geen blijde landschappen of vredige tafereeltjes in een
probleemloze wereld. Lambert Yzermans is vooral een denker, een soort filosoof
die alvorens zijn opvattingen in een schilderij te verwerkelijken er reeds lang mee
heeft rondgelopen. Een gans leven heeft hij er mee gevuld; na de zware dagtaak
achtereenvolgens als mandenmaker, koereur, slachter

De twintigste eeuw
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en mijnwerker bleef hij bezeten van drijfveren waarop het leven rondom hem was
gebouwd. Nu eens was hij sociaal bewogen en werd het ‘een wolf in schapenvacht’,
‘de verdwaasde wereld in 1944’, of ‘de mijnsluiting in Zwartberg’. Diepmenselijke
problemen waren bijvoorbeeld ‘de thuiskomst van de bedrogen dochter’ of ‘de
bedelaar en de rijke’. Zijn visionaire schilderijen nu stellen het voortdurend gevecht
tussen goed en kwaad voor.
Lambert Yzermans bedient zich zoals reeds gezegd van een donker palet. De
vormgeving is verre van academisch, anderzijds is het niet stuntelig en geeft het een
eerlijke indruk. Als autodidact is hij uitsluitend bekommerd om de boodschap die
zijn denken en schilderen wil brengen en staat de vormgeving onbewust op de tweede
plaats. Zijn leven lang was Lambert Yzermans een eenzaam man; als naïef kunstenaar
bleef hij de eenzaat, die met beperkte plastische mogelijkheden in alle stilte en haast
uitsluitend voor zichzelf schilderde. De laatste jaren werd zijn werk meer en meer
opgemerkt en moet men deze ontdekking als hoogst interessant bestempelen.
Ludo Raskin
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Zo ruim en zo oud als de wereld

Waar liggen de grenzen?
Hoe langer men de naïeve kunst bestudeert, hoe breder het spectrum wordt en hoe
dieper men in de tijd wil teruggaan. Wat drijft er ons toe steeds naar de bronnen terug
te willen? Er zitten ook gevaren aan vast: gelijkschakeling, het bos en de bomen.
Want als we alleen maar in onze eigen tijd blijven rondkijken, dan gaat er zeker geen
maand voorbij of er duikt een nieuwe, althans nog niet bekende naïeve schilder op.
Er zijn intussen al lexicons van de naïeve schilderkunst gemaakt en men kan zich
ook niet van de indruk ontdoen dat de grote internationale kunstkritiek ook in de
meest speelse, vaak ook bijzonder integere, onder de hedendaagse kunstenaars al
weer brood aan het zien is. Er verschijnen enorm mooie en even zo kostbare
platenboeken waarin ze in al hun kleurigheid, onbeholpenheid, ook schamelheid te
kijk staan, de zondagsschilders, de nieuwe primitieven, de zuivere realisten, ‘les
peintres du Sacré Coeur’, de offeraars aan wat Kandinsky ‘das grosse Reale’ genoemd
heeft, de naïeve schilders, beeldhouwers, tekenaars, borduurders. Vele van hen staan
verwonderd te kijken als ze op een rijtje met andere artiesten komen te staan. Deze
mensen werkten of werken veelal anoniem en het feit dat ze nu aan de orde komen
is nieuw. De beeldsnijders van renaissancemeubelen, de beeldenkappers van gotische
kathedralen, wie kent ze bij naam? Het benoemen van deze mensen kan een plus
worden, maar ook een min. En toch zijn er enkele redenen te vinden waarom ze wél
in het licht zouden mogen komen. Ook allicht als anti-kunst, maar dan vanuit een
aparte hoek bekeken. Of als zuivere natuurlijkheid in een tijd dat de steden landen
worden met een plasticflora, giffabrieken, wegwerpkinderen. In deze tijd zijn er een
aantal mensen, kunstenaars genoemd, die zuiver voor hun eigen plezier werken, uit
liefhebberij, uit huisvlijt of vrijetijdsbesteding. Dat fenomeen geldt voor alle landen
en is ook al vele decennia oud. Daarom hebben de omstandigheden gewild dat er
toch enkele figuren naar voren komen; ze hebben dat vaak te danken aan een
promotor, en ook wel zuiver aan het toeval.
Het gaat natuurlijk niet op in een internationaal en historisch overzicht ook maar
een poging tot volledigheid te willen doen. Dat zou trouwens neerkomen op een
namenindex en niemand heeft daar veel aan. Toch zullen hierna nog een vrij groot
aantal namen moeten volgen. Hierbij is uitgegaan van belangrijkheid en/of
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bekendheid. Het risico dat mensen vergeten worden is groot, voor zover ze al bekend
zijn ook.

De nieuwe wereld
Bij het bekijken van de naïeve kunst over de wereld moet bijzonder veel aandacht
geschonken worden aan Amerika, zowel het noorden als het zuiden. Tijdens de
Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel kregen wij heel wat van deze werken te zien
tijdens een tentoonstelling van Amerikaanse naïeven in het paviljoen van de Verenigde
Staten. In 1968 kon men trouwens in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten
wederom een tentoonstelling van Amerikaanse naïeven bekijken.
In het midden van de 18de eeuw waren er in de States al naïeve schilders aan het
werk, lange tijd dus voor de andere stromingen, de moderne dan, in de States vanuit
Europa ingevoerd werden, zoals trouwens ook de bevolking daar geïmporteerd werd.
Deze naïeve kunst schijnt daar autochtoon te zijn geweest. Na de precolumbiaanse
kunst misschien wel een van de weinige aspecten van de Amerikaanse kunst, die
althans in de kiem niet door Europa gedicteerd werd. Deze naïeve schilders zijn
anoniem gebleven; hun werken zijn echter wel bekend, zo zijn er o.m. talrijke in de
National Gallery of Art te Washington. Of zijn dat de Amerikaanse primitieven?
Deze schilders moeten zowat de functie uitgeoefend hebben van de latere rondreizende
fotografen. Ze maakten portretten en genre-tafereeltjes, stemmige interieurs, die men
zou kunnen vergelijken met de ex-voto tekeningen, de zandtapijten, de
cirkusschilderijen en de vaak geestige geïllustreerde opschriften van winkeltjes en
kermistenten die wij hier altijd gekend hebben. Critici en historici van de naïeve
kunst gaan vaak nog verder terug tot bij de kunst van de primitieve volkeren en aan
de andere kant betrekken ze graag andere kunstvormen zonder geschiedenis en zonder
eigen stijl in dit onderzoek, zo de kunst van het kind en de artistieke expressies van
de geesteszieken. Dat lijkt mij te ruim gesteld. Uitgaande van andere premissen kan
men bij dezelfde bronnen terugkomen. Er liggen overal banden en betrekkingen,
omdat de mens zelf eigenlijk veel en veel trager verandert dan de kunst die hij in een
bepaald tijdperk voortbrengt.
Er zijn in Amerika niettemin enkele kunstenaars die internationale bekendheid
gekregen hebben. Reeds in 1938 werd in het Museum of Modern Art te New York
een tentoon-
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stelling gewijd aan Europese en Amerikaanse ‘populaire schilderkunst’. Het werd
de inzet van onderzoek, studie en voor de kunstenaars, sommige althans, bekendheid
doorheen het land en de wereld. Op die wijze kennen wij thans Joseph Pickett
(1848-1918), timmerman, die 's zomers met een cirkusje meetrok en ter verlustiging
van de klanten de schermen en wanden van de keet beschilderde, of de schijven (o,
Jasper Johns!) van de schiettent in de verf en de figuren zette. Hij maakte later
zelf-standige schilderijen, waarvoor hij zelf zijn verf samenstelde en waaraan hij
zeer lang werkte. Horace Pippin (1888-1947) is een belangrijke zwarte naïeve schilder
geweest, die in hoofdzaak religieuze voorstellingen, volkse taferelen uit het leven
van de zwarten geschilderd heeft, die een beetje herinneren aan de Amerikaanse film
‘Groene Weiden’.
In 1937 werd Grandma Moses ontdekt door Christian Brinton: met haar ware
naam Anna Mary Robertson (1860-1961). Moeder van tien kinderen, begon ze met
zeventig jaar te schilderen. Ze zette haar werk in het uitstalraam van de kruidenier
en werd zo toevallig ontdekt. In 1952 publiceerde ze haar mémoires en ze is van de
naïeve kunst uit Amerika misschien wel de bekendste figuur, ook al omdat ze 101
jaar oud werd. Ze heeft steeds geschilderd wat ze zag, het landelijk leven rondom
haar, de natuur, de gebeurtenissen van de dag, de was, de postbode, de zondagmorgen,
de watermolen, de dode boom. Bezonken en beheerst komt deze bedachtzame kunst
op ons toe.
Een van de meest bevreemdende figuren van de hele naïeve kunst is de Amerikaan
Morris Hirschfield (1872-1946). In Russisch Polen geboren, week hij met achttien
jaar uit naar de Verenigde Staten, waar hij in een confectiebedrijf werkte en later een
eigen bedrijf van pantoffels stichtte. Hij moest zijn zaak in 1937 wegens ziekte uit
handen geven en begon toen te schilderen: vreemde, obsederende, pudieke naakte
vrouwen vooral, maar ook landschappen, dieren, vervaarlijke wilde dieren. Beelden
ongetwijfeld van dromen en jeugdherinneringen. In dit werk beleven wij een
eigenaardige mengeling van Oosteuropese hartstocht en van een haast Egyptische
beheersing. Onder de naïeven is Hirschfield ongetwijfeld de meest symbolistische
figuur.

De school van Haïti
Het andere Amerika vinden wij in de Caraïbische zee en in het Latijnse stuk van
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dit werelddeel. Basis van een eeuwenoude beschaving is dit stuk van de wereld op
inderdaad alle gebieden bijzonder vruchtbaar voor het ontstaan van allerhande
kunstvormen. Ook op het terrein van de naïeve schilderkunst vinden wij hier enkele
voorname vertegenwoordigers. Er zijn er in Nicaragua (Asilia Guillen), in Peru
(Mario Urteaga en Claro Muñez de Patrucco), in Mexico, Brazilië en Honduras,
maar het meest eigenaardige verschijnsel is wel de zogeheten School van Haïti. Op
dit Caraïbische eiland, dat Columbus Hispanolia noemde, is sinds vele jaren een
echte mengeling van Spaanse, Franse, Engelse invloeden gebeurd tezamen met de
autochtone bevolking. Hetzelfde geldt voor de godsdienst van het land: katholieken
leven er tezamen met de wat mysterieuze Voedoecultus, terwijl negers uit Afrika en
Indianen uit Amerika er hun eigen religieuze of mythische bedrijvigheden aan de
dag leggen. De naïeve schilderkunst op dit eiland werd er eigenlijk gesticht of althans
zowat georganiseerd door de Nederlander De Witt Peters, die er in 1943 arriveerde
in opdracht van het Amerikaanse ministerie van onderwijs om er Engels te doceren.
Spoedig liet hij
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Henri Rousseau (1844-1910), Moi-Même, 1890
Cliché ‘Ons Erfdeel’

zijn baantje staan om te Port-au-Prince in 1945 een artistiek centrum te stichten waar
talentvolle lieden terecht konden om er te werken en waar het oertalent gestimuleerd
werd. De oudste schilder die hij er ontmoette was Hector Hyppolite (1894-1948),
een Voedoepriester die door de Cubaanse schilder Wilfredo Lam gesteund werd en
over wie André Breton heeft geschreven. Zijn werk is bijzonder kleurig en tropisch
overdadig, bloemen, figuren, dieren. Intussen zijn er op dit eiland zowat vijfhonderd
schilders aan het werk gegaan. Men kan formeel niet spreken van een echte school,
want diverse artiesten, jongere vooral zoals Gesnerr Abelard (1922), Wilson Bigaud
(1931), Enguérrand Gourgue (1930), Chiappini (1922), Prefete Dufaut (1923) hebben
een vrij persoonlijke stijl ontwikkeld. Buitengewoon productief eiland dus, waar de
kunst werkelijk in het volk wortelt, in de diverse vaak heterogene roerselen met
zowel Afrikaanse als Europese reminiscenties, en een kunst ook die uit het volk komt
en die, naar het schijnt, ook belangstelling van allen geniet.

Rousseau en de Fransen
Algemeen wordt Henri Rousseau (1844-1910) erkend als de vader, de eerste ‘officiële’
naïeve schilder. Hij heeft zichzelf, een beetje pompeus, te voeten uit (maar zwevend)
geportretteerd in het bekende zelfportret met grote pet, in de hand zijn palet met de
omineuze formule Clémence et Joséphine (de naam van zijn eerste en zijn tweede
vrouw) erop, en op de achtergrond een Seinebrug en een boot met kleurige vlaggetjes.
Een man met een ongewoon en eerder tragisch leven. In 1870 nam hij deel als sergeant
aan de Frans-Duitse oorlog. Hij zou ook een avontuur in Mexico gehad hebben, maar
het is nog steeds niet uitgemaakt of dat geen legende is. Na de oorlog werd hij
kommies tweede klas bij een Parijs octrooikantoor, een bureau waar rechten geheven
werden op sommige levensmiddelen. Douanier is hij nooit geweest; hij kreeg die
bijnaam van de eveneens uit Laval afkomstige Alfred Jarry, de auteur van Koning
Ubü. Rousseau trouwde en kreeg negen kinderen van wie er acht jong stierven. In
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1884 werd hij gepensioneerd en kon zich dan helemaal aan zijn kunst gaan wijden.
Op zijn huisdeur liet hij aanbrengen: cours de diction, musique, peinture et soltège.
Hij was namelijk ook muzikaal begaafd, schreef gedichten en toneel (een vaudeville:
Une visite à l'exposition de 1899, een drama: La vengeance d'une orpheline russe,
en een komedie L'étudiant en goguette). De spuiters van de Bateau Lavoir hebben
hem geregeld in het ootje genomen en zelfs bedrogen. Bekend is dat Picasso hem in
1908 zei: wij zijn de twee grootste schilders van alle tijden en dat Rousseau
geantwoord zou hebben: ‘ja, jij in het Egyptische, ik in het moderne’. Door zijn
onschuldige goedgelovigheid werd hij o.m. nog in een gure zwendelzaak betrokken.
die hem in de gevangenis La Santé bracht. Enkele van zijn schilderijen werden door
zijn verdediging ter rechtzitting gebruikt om te doen uitschijnen dat hij ‘innocent’
(onschuldig, simpel) was. Toch kreeg hij van eerlijke artiesten enige steun, zo bijv.
van Toulouse Lautrec en na zijn dood (in 1910, eenzaam, arm en verlaten in het
Parijse Neckerziekenhuis) ook van Apollinaire, die een tekst schreef op de grafsteen
die Robert Delaunay voor hem gekocht had; drie jaar later beitelde Brancusi deze
tekst in de steen. Rousseau's werk, thans hoog in waarde en gegeerd in alle musea
ter wereld, is bijzonder aantrekkelijk, door het ongewone van het onderwerp
(voetbalspelers, exotische voorstellingen, dieren in struikgewas, Yadwiga), Maar
ook door de behandeling: vlak, schaarse anatomie en perspectief, maar bijzonder
kleurgevoelig en verfijnd. Zijn werk behoort in dit genre tot het mooiste, kleurigste,
grilligste en bewijst dat hij moet beschikt hebben over een weergaloze inspiratie.
In Frankrijk zelf zijn er na Rousseau een hele rij naïeven aan het woord gekomen.
Er zijn er nu nog en er komen nog steeds nieuwe bij. Het valt vaak moeilijk uit te
maken of en
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in hoever al deze lieden eerlijk in hun werk zijn. Maar we moeten er toch wel enkele
vernoemen. Séraphine Louis (ook Séraphine de Senlis) (1864-1934), herderin en
huishoudhulp, werd bij toeval ontdekt door Wilhelm Uhde. Zij schilderde bijzonder
fraaie, fantastische, paradijselijk overvloedige bloemstukken. Louis Vivin (1861-1936),
postmeester en spiritist, schilderde naar de natuur of naar prentkaarten, openbare
gebouwen en pleinen met huizen, alles tot op de baksteen gedetailleerd en fris van
kleuren. Camille Bombois (1883) schipperszoon uit de Cote d'Or begon met zestien
al te tekenen, schilderde taferelen van jaarmarkten, kermissen; bont, boertig en leuk
met worstelaars, gewichtheffers, zwaardenslikkers, vuureters en reusachtige te kijk
gestelde vrouwen; hij hield in 1922 zijn eerste tentoonstelling op het voetpad van
Montmartre. André Bauchant (1873-1958) tuinier, schilderde planten en struikgewas,
later, nadat hij in WO I soldaat was in Macedonië en de Dardanellen, ook fantastische,
mythologisch geïnspireerde schilderijen. Hij werd landmeter en schilderde ook
theaterdecors o.a. voor Apollon Musagète van Strawinsky in de balletopvoering van
Diaghilew. En zo gaat het maar door: de fijne typograaf Dominique-Paul Peyronnet
(1872-1943), de mijnwerker Dominique Lagru, de buschauffeur Emile Blondel (1893),
de spekslager Aristide Caillaud, de meubelmaker en uitvinder Aloys Sauter
(1875-1952), die eigenlijk afkomstig was van Stabroek, Jules Lefranc (1887 te Laval),
die de ‘geometricus’ van de naïeve kunst genoemd wordt, terwijl de postbeambte
René Rimbert (1896) de ‘Vermeer’ van de naïeven heet, voorts de schoenmaker
Charles Royer (1872-1940) die pas met 62 begon te schilderen; Jean Hugo, de
achterkleinzoon van Victor en nog tientallen anderen.

Nederland
Ook in Nederland zijn er een groot aantal naïeve schilders. In de laatste jaren duiken
er steeds weer nieuwe op, maar er zijn er toch enkele die ook op internationaal niveau
doorbreken. Zoals de Fransen werken deze Nederlandse kunstenaars niet in groep
of kan er ook geen enkel verband gelegd worden wat de thematiek van hun werk
betreft. In de naïeve schilderkunst zijn er slechts twee gebieden waar van een
werkelijke school sprake kan zijn: de vele schilders van Haïti en de niet minder
talrijke Joegoslavische artiesten, die allemaal cirkelen rond de zogeheten School van
Hlebine. Jan van Weert (1871) uit 's-Hertogenbosch, paardesmid en leraar paardrijden,
begon
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pas in 1938 te schilderen ‘om zijn tijd te doden’. Van hem staan forse paardentaferelen
bekend en enkele frisse stadsgezichten. Sipke Cornelis Houtman (1871-1945) was
zijn leven lang bakkersknecht tot hij met zestig begon te schilderen: tuintjes,
vogelkooien, bejaardentehuizen. Belangrijker is de bejaarde Pieter Hagoort (1887)
uit Grotebroek bij Enkhuizen die in juli 1970 een van de grote prijzen kreeg op de
internationale tentoonstelling van naïeve schilders te Zagreb waaraan 131 schilders
uit 18 landen deelnamen. Hagoort is koetsier op de paardentram geweest, later
postbode en begon eveneens pas te schilderen na zijn pensionering. Kleurige
stadsgezichten zijn van hem bekend en een aantal beelden van de paardentramgarage.
Belangrijker nog is Salomon (Sal) Meijer (1877-1965), geboren Amsterdammer,
diamantslijper en medestichter van de destijds zeer machtige diamantwerkersbond
in de Nederlandse hoofdstad. Hij had in zijn jeugd wat leren
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Salomon Meijer, 1877-1965), Stadsgezicht Brugge, na 1928 Cliché ‘Ons Erfdeel’

tekenen en werd herhaaldelijk aangemoedigd door Josef Israëls. Rond 1914 besloot
hij nog alleen te schilderen en dat bleek in die tijd erg moeilijk. Kleinere werkjes
ging hij vaak zelf van deur tot deur uitventen. Van Meijer zijn er een 800 schilderijen
bekend. Een aantal zeer fraaie werken heeft hij gemaakt tijdens een maandenlang
verblijf in Zwitserland, aardige berggezichten met stijf neervallende watervallen. In
de twintiger jaren verbleef hij ook een zekere tijd te Brugge, waar hij misschien wel
zijn mooiste werk heeft gemaakt: minutieuze, fijn gedetailleerde afbeeldingen van
openbare gebouwen, bruggen, reiezichten en doodgewone huizen. Een ander soort
werk van hem bestaat in landschappen uit het Gooi, stillevens en vooral een aantal
vaak bizar aandoende genrestukken: koeien in een stal en vooral katten zoals het
schilderij ‘Vreemde Inhoud’ (1909) (katten in een hoedendoos) uit het Stedelijk
Museum te Amsterdam.
In Nederland zijn voorts belangrijk Leonardus Neervoort (1908) uit Den Haag,
Willem Poelman (1896) uit Utrecht die pas in 1965 begon te schilderen, Jentje van
der Sloot (1881-1963) die met o.m. een prachtig schilderij ‘Friesland’ in de
verzameling van de Albert Dornestichting vertegenwoordigd is, evenals Anna Zomer
(1899), Johannes Smits (1916), Josephine Hermans (1895), Alexandrine Kelder en
Dick Boss.
De jongstgekomene in Nederland is Dolf Zwerver (1932) maar het kan betwijfeld
worden of hij lange tijd onder de naïeve schilders zal kunnen gerekend worden. Zoals
vele van deze schilders heeft hij diverse beroepen uitgeoefend, was ook een tijdlang
zeeman en is sinds 1966 professioneel kunstschilder. Natuur, gevoel en verbeelding
zijn de principes waarop hij zijn schilderijen opbouwt. Dat was zo van het begin af
en het begin was een prijskamp voor zondagsschilders, uitgeschreven door het
damesweekblad ‘Eva’. Hij behaalde er een prijs en vanaf dat moment heeft hij zich
geheel aan de schilderkunst gegeven. Zijn onderwerpen zijn zeer voor de hand liggend:
muziektent, kat op muur, vogels, jongen met kar, meisje met schermbloemen,
boomgaard, man in gras. Zijn werk is afgewerkt zoals dat van Middeleeuwse
primitieven, het is bijzonder kleurig (diverse van zijn schilderijen prijken als omslag
voor recent uitgegeven literair werk van o.a. L.P. Boon en H.S. Haasse), en zeer
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aantrekkelijk. Men zou kunnen vermoeden dat hij wel eens op de surrealistische toer
zou gaan.

Buitenbeentjes
Winston S. Churchill, Dwight D. Eisenhower, Theodor Heuss en vele andere groten
der aarde hebben zich, zoals bekend, ook aan de schilderkunst begeven. Churchill
heeft zelfs het Brugse Begijnhof vereeuwigd; wij zien er hem nog zitten, warm
ingeduffeld en met de klassieke sigaar in de mond en op discrete afstand de gorilla's.
Om maar te zeggen dat het eigenlijk een legende is dat naïeve kunst (onder welk
merk wij bovenstaande liefhebbers niet rangschikken) per se moet worden bedreven
door lieden die slechts een nederige ontwikkeling genoten hebben. Paps (Maler Paps
genoemd) is daar zo'n voorbeeld van. Schuilnaam van Dr. Waldemar Rusche
(1882-1965), een van de meest bekende ophtalmologen van Duitsland, die in 1951,
toen hij zeventig werd, met schilderen begon. Aanvankelijk waren het herinneringen
aan de vele reizen die hij als scheepsarts over heel de wereld gedaan heeft,
havengezichten, maar later ook een aantal fantastisch mooie bloemenschilderijen,
vurig en fel in de kleuren. Zelf getuigde hij: ‘Theoretisch wist ik dat een of andere
activiteit in de oude dag een bron van vreugde en ervaring kan zijn, maar ik had het
nog nooit ondervonden. Wat kan een oude man niet allemaal nog aanleren? Mijn
schilderijen zijn nu mijn reizen geworden en ik kan tezelvertijd afstappen aan de
Rode Zee en te Venetië’. In Italië vinden wij nog zo'n figuur die eigenlijk boven de
anderen uitstijgt en die eveneens een echte naïeve schilder is: Orneore Metelli
(1872-1938), meester-schoenmaker, die met
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zijn schoenen internationale prijzen behaalde, begon ook pas te schilderen toen hij
de vijftig voorbij was, vooral beelden van zijn stad Terni, waar hij tegen de
achtergrond van straten en openbare gebouwen hele druk gestoffeerde processies
liet opstappen, uitingen van de katholieke folklore die in dit land sinds zovele jaren
met overgrote pompa wordt opgevoerd. Van hem bestaan ook een aantal treffende
portretten, zoals De ‘Venus van Terni’ en een bijzonder geslaagd ‘Zelfportret als
muzikant’ (1932) in verfijnde eerder sombere kleuren weergegeven. In bepaalde van
zijn werken zou men kunnen vergelijkingen maken met het oeuvre van de Chirico.
Zo zijn er in alle landen nog alleenstaande figuren aan te wijzen die vaak in
eenzaamheid en vergeten gewerkt hebben, we noemen slechts Niko Pirosmanaschvili
(1863-1918), de doofstomme Pool Nikifor (1895-1968), de Duitser Adolf Dietrich
(1877-1957) een spontaan naïef schilder weliswaar, maar die zijn werk met
middeleeuwse zorg heeft omringd.

De School van Hlebine
In de naïeve schilderkunst zijn er slechts enkele geografische catalogeringen door te
voeren, terwijl er thematisch wel meer groepen aan te wijzen zijn; we zouden kunnen
spreken van de schilders van de natuur, de religieuze en fantastische schilders, de
schilders van tuinen en bloemen. Onder de geografische verdelingen hadden wij het
al over de schilders in Haïti, maar belangrijker lijkt ons nog de wel even zo grote
groep Joegoslavische naïeve schilders. Men kan ze grosso modo bij de schilders van
de natuur, het land, de landbouw, het landelijk leven catalogeren, maar ze vertonen
toch een aantal aspecten waardoor ze wel een aparte citering verdienen. De school
wordt genoemd naar het Kroatische dorpje Hlebin waar in 1914 de kunstschilder
Ivan Generalic geboren werd. De jongen werd herder en tekende toen al wat voor
zichzelf maar de grote stoot deed zich voor in 1930 toen de 16-jarige knaap kennis
maakte met kunstschilder Krsto Hegedusic die reeds een kunstenaarsvereniging
‘Zemlja’ (Aarde) gesticht had, waarvan een der beginselen was de kunst bij het volk
te brengen. In het jongste werk van Generalic, spoedig gevolgd door vele
achter-glasschilderijen vond Hegedusic dus een element dat hem voor de ideeën van
zijn artistieke tendens nuttig kon zijn. Generalic werd aldus de eerste artiest van de
school die later met de naam van zijn dorp zou aangeduid worden. Medestanders
van het begin af
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waren Franjo Mraz (1910), Mirko Virius (1889-1943). Dat werd het begin van een
hele reeks kunstenaars en kunstmanifestaties, bij zover dat Joegoslavië thans als een
soort pelgrimsoord geworden is voor de liefhebbers van de naïeve kunst en dat ook
in dit land geregeld belangrijke, ook internationale tentoonstellingen van deze kunst
georganiseerd worden. Het aantrekkelijke van deze Joegoslavische naïeve kunst is
wel dat ze inderdaad een groot aantal volkse elementen bevat, maar dat ze anderzijds
ook voldoende plaats laat voor verbeelding en droom: De landarbeid, doopsel,
huwelijk, begrafenis, boerenfeesten en -gevechten, nationale gebeurtenissen, religieuze
en devotionele levensmomenten. Maar daar schieten af en toe schilderijen uit die op
basis van een zelfde naïef ingestelde ondergrond hier en daar een zuiver
verbeeldingswerk vertonen, de gekruisigde haan van Generalic en zijn Hertenstoet
(waarin weer het element repetitie) zijn daar mooie voorbeelden van. De haan is
overigens in het werk van deze meester een veelvuldig terugkerend thema (of
symbool?). We zien de haan in trotse en fiere veren, we zien hem vechten op het dak
van een boerderij; we zien boeren die in een kring rond een hanegevecht staan. Een
symbool van mannelijke vitaliteit waarschijnlijk? Het werk van deze kunstenaar
(evenals dat van zijn broer Mato en zijn zoon Josip) stijgt boven het werk van de
tientallen anderen, ook jongeren, bijzonder hoog uit. Het vertoont een grote spanning
en verraadt een wel naïeve instelling, maar niettemin een intense en flink
doorgevoerde voorbereiding. De kleuren van zijn schilderijen zijn eveneens bijzonder
goed afgewogen. Ter verklaring van de schoolvorming onder de naïeve schilders in
Joegoslavië moet toch even vermeld dat de volkskunst in dit land sinds oeroude tijden
nagenoeg zonder onderbreking in ere is gebleven. Er bestaat overigens in datzelfde
land een even interessante school van volkse of naïeve beeldhouwers, rietvlechters,
borduurwerkers, steenkappers (op kerkhoven bijv.) wier werk misschien nog zuiverder
naïef, wij bedoelen primitief, ongekunsteld vaak, onbeholpen is gebleven dan dat
van de schilders.
De naïeve kunst over de hele wereld boort de oeroude bronnen van de kunst aan. En
het is wel vreemd dat op een ogenblik dat de andere kunstexpressies, de zogeheten
anti-kunst, ook allerhande gewone, dagelijkse dingen in de grote kunst betrekt, ook
de oeroude, sinds lang voor kitsch versleten volkse expressies eveneens hun intrede
doen in de monografieën en de kunstboeken. De kunst ligt met andere woorden voor
het grijpen. Of men nu geschoold is of niet, het komt er slechts op aan te zien waar
het mooie te vinden is, het te maken, desnoods te isoleren en het aan de mensen voor
te stellen. De kunst is nog nooit als nu zo volksverbonden geweest, zowel in de ene
als in de andere richting. De naïeve schilderkunst draagt daar in hoge mate toe bij
en niet zelden bergt haar aanbreng een flinke dosis optimisme en een groot ‘JA’
tegen het leven.
Fernand Bonneure
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Getuigenissen

1. Naar mijn bescheiden mening kan niemand beoordelen waarom de naïeve kunst
actueel is. Het zou kunnen dat het publiek eens wat anders wil zien, buiten al die
-ismen, expressionisme, impressionisme, surrealisme, symbolisme enz...
2. Om de historiek van de naïeve kunst grondig te kunnen naar voren brengen zou
men eeuwen moeten achteruitgaan, het werk der primitieven van de hele wereld
achterhalen. Nu noemt men deze schilders, beeldhouwers, primitieven... in feite
waren het naïeve kunstenaars, als ik het goed voor heb.
3. Onbewust naïef schilderen is een gave denk ik; het zijn het instinct en de
gevoelens die deze personen onbewust naïef op het doek aanbrengen, met vormen
en kleuren die hun door niemand zijn aangeleerd. Het bewust naïef schilderen: daar
zou men bijna moeten van denken, dat deze personen het schilderen eerst aangeleerd
hebben, maar zullen ze dezelfde uitslag bekomen als de onbewusten?...
4. In de nieuwe realistische kunst kan men vele naïeve trekken terugvinden bij de
huidige toonaangevende kunstschilders, o.a. bij B. Buffet alsook bij onze Belgische
koning der schilderkunst Paul Delvaux; bij Buffet bijv. de Towerbrug en bij Delvaux
bijv. de nachtelijke straat met brandende lampen en vooral de twee vrouwelijke
figuren doen mij sterk aan naïef denken.
5. Geen idee erover, of toch wel, al wat ik weet is dat na Knokke nooit een
groepstentoonstelling van naïeve kunst meer plaats gehad heeft in Vlaanderen. Het
had de schijn dat geen enkele galerij het waardig vond om die zogenaamde arme
kunst vooruit te helpen.
Waarom vindt u dat naïeve kunst ‘in’ is? Mocht het nu zijn dat mijn werk echt
naïef is, dan kan ik gerust beweren dat deze kunst actueel is, want mocht ik erop
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ingaan, dan zou ik minstens op een tiental plaatsen moeten tentoonstellen, o.a. vier
in Duitsland: Düsseldorf, Keulen, Bensberg, Lobberich... ‘nur für naive Maler’.
Hoe staat u zelf tegenover deze kunst? Hoe zou ik? Heel graag zelfs maak ik deze
schilderijen en dit uit ganser harte. Spijtig dat ik zoveel tijd nodig heb om er eentje
af te werken en dit door het feit nooit vormen, perspectief en kleuren aangeleerd te
hebben. Het is misschien beter zoals het nu is.
Victor Lecossois
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Ernstig voorbehoud

Victor Lecossois
Estaminet Processie te Hall Schaatsbaan

Uw eerste vraag - waarom is naïeve kunst in - stelt als absolute zekerheid dat
naïeve kunst in is, maar dat moest eerst nog maar eens bewezen worden. Het lijkt
mij een trend naast vele andere, even in en even out. In elk geval op dit moment niet
belangrijk genoeg om er een heel nummer van uw tijdschrift aan te wijden. Er zijn
aktueler onderwerpen. Wèl is naïeve schilderkunst allicht beter verkoopbaar en
integreerbaar dan konsept- en projektkunst bijvoorbeeld, wat haar regelmatig opduiken
in het circuit der commerciële galerieën en der veilingen zou kunnen verklaren.
Je zou dus een onderscheid kunnen maken: wààr en bij wie is naïeve kunst in? Bij
de kunstenaars? Bij het publiek? Bij welk soort publiek? Wie koopt naïeve kunst?
En verder: aan welke behoefte beantwoordt zij anno 1973? Is zij wel zo naïef als zij
er uit ziet? Is een voorgewende of valse naïviteit geen vorm van perversiteit?
(Waarmee ik niets wil gezegd hebben tegen andere soorten van perversiteit). Beoefent
de kunstenaar, die op dit ogenblik in alle eerlijkheid naïeve kunst maakt - in de
veronderstelling dat dat mogelijk is - geen vorm van escapism?
Uw tweede vraag is hiermede al in zo ver beantwoord, dat mijn reserves tegenover
het genre wel reeds duidelijk zijn gebleken. Ik geloof niet erg in mensen die op dit
ogenblik nog argeloos of slecht geïnformeerd genoeg zouden zijn om autentieke
naïeve kunst voort te brengen. En in de geestelijke kontekst van deze tijd weet ik
met dit soort kunst geen raad. Zij bevindt zich in alle opzichten ‘en porte à faux’.
Wat natuurlijk volstrekt niets afdoet aan mijn oprechte bewondering voor de vroegere
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naïeven, een vaste en kostbare waarde die ik niet zou willen missen en aan wier
poëzie ik zeer gevoelig ben.
Om elk misverstand te vermijden: u beschouwt schilders als Elias, Roobjee, De
Bruyne, Willaert toch niet als naïeven?
Marc Callewaert
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Toekomst van de naïeve kunst
Er zullen wel altijd kunstenaars zijn, die, zonder zich in het minst om de aktuele
kunstrichtingen te bekommeren of ze zelfs te willen kennen, zullen voortgaan met,
in de trant van een vereerd kunstenaar van vroeger of gewoon ongeremd
natuurgebonden traditioneel, te tekenen, te schilderen, te beitelen, te boetseren wat
zij zien en voelen, hopen en vrezen, dromen en fantazeren. Mogelijk zal het voor
hen een terapie zijn voor alles wat men aan menselijkheid zal moeten ontberen in de
steeds volmaakter, welvarender en socialer maatschappij die technologen en
sociologen voor ons klaarstomen. Het zal die kunstenaars misschien weinig deren
uitgescholden te worden voor dilettanten en hopeloos voorbijgestreefden, als zij maar
uiting kunnen geven aan hun eenvoudige vreugde om het water en de zon, de lach
van een kind en de schoonheid van een vrouw, de betovering van de bomen en de
frisheid van het gras, de ruigheid van arduin en de gladheid van marmer. Er zullen,
zolang het mensdom standhoudt, kunstenaars zijn die niets anders verlangen dan op
hun manier het Zonnelied van de Assisiër te zingen.
Tussen deze eenvoudigen met hun religieuze eerbied voor de traditionele estetika
zullen er ongetwijfeld kreatieve figuren zijn van een zo ontegensprekelijke autenticiteit
dat, wat hen betreft althans, in de ‘echte’ kunstwereld het gebazel over ‘kitsch’ en
dilettantisme, zal verstommen. Want er zullen ook altijd enkele critici en
kunstminnaars zijn die de douanier Rousseaus van morgen zullen verkiezen boven
de Picasso's van morgen, vooral als het waar is dat de kunst van morgen door
wetenschap en techniek zal worden ingekapseld...
Dr. Albert Smeets, Is de kunst ziek?, Davidsfonds, Leuven, blz. 63-64.
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Verbondsberichten
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Mombeekdreef, Hasselt - Oost-Vlaanderen: A. de Longle, Heuselstr., Ooike Algemeen: J. Van Remoortere, Pontonstraat 12, Oostende.

† In memoriam Lucien Dendooven
Het voorjaar 1973 slaat wel bijzonder hard toe in de rangen van onze trouwste en
meest toegewijde bestuursleden. Na Antoon Vander Plaetse ontviel ons nu ook Lucien
Dendooven († 28 maart 1973). In hem verliest ons Verbond meer dan zo op het eerste
gezicht zou blijken. Jarenlang besteedde hij het beste van zijn krachten aan het
verbondssekretariaat, nauwgezet toegewijd tot en met. Telkens als hij een initiatief
uitwerkte, werd het een volkomen sukses; wij denken b.v. aan de tientallen
kunstavonden en de grootse, onvergetelijke Servaestentoonstelling, die we aan hem
te danken hebben. Maar meer nog denken wij terug aan de hartverwarmende
vriendschap, die als het ware de kern van zijn leven was en de bron van zijn
bekommernis om het welzijn van zijn massa vrienden-kunstenaars. Verbond en
tijdschrift bieden langs deze weg hun innigste deelneming aan aan zijn lieve vrouw
en kinderen, alsmede aan de zo zwaarbeproefde familie.

† In memoriam Hilaire Gellynck
Op donderdag 12 april ontviel ons opnieuw een der voornaamste figuren uit de
beheerraad van het CVKV en de redactieraad van ‘Vlaanderen’. Hij overleed na een
lange en pijnlijke ziekte in een kliniek te Kortrijk, de stad waar hij zovele jaren leraar
en nadien Directeur van de Stedelijke Academie was geweest. Hij was een der stichters
van ons Verbond, zelfs was hij door de eerste raad van beheer tot Voorzitter van de
sectie-plastische kunsten gekozen, maar hij had er de voorkeur aan gegeven dat deze
functie door een jongere kunstenaar zou uitgeoefend worden. Hij was echter al die
jaren de vereerde mentor gebleven ‘de rustige, evenwichtige, fijnzinnige man, wiens
woord met aandacht wordt beluisterd en wiens raadgevingen steeds vol wijsheid en
tevens menselijke goedheid steken’ (J. Storme). Hij heeft nog geen volle twee jaar
van zijn rust mogen genieten. Heel de redactie, maar ook de honderden leerlingen,
die zoveel aan hem te danken hebben, zullen om zijn heengaan diep treuren.
Aan zijn echtgenote en kinderen biedt Verbond en tijdschrift diepgemeende
christelijke deelneming.
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Paul Deweerdt: Ontmoeting. Serigrafie.
Cliché: Fotogravure Deckmijn.

Zeefdruk Paul Deweerdt
Onze goeie traditie van de jaarlijkse zeefdruk wordt voortgezet. De zeefdruk 1973
is zopas verschenen en hij is prachtig! De bijgaande reproduktie geeft u enig idee
daaromtrent. Dit kunstwerk werd gemaakt door de jonge Roeselaarse - veelbelovende
- kunstschilder-graficus Paul Deweerdt en wordt geschonken aan al degenen, die
erin slagen een nieuwe abonnee te werven. De zeefdruk werd op slechts 250
eksemplaren gedrukt en elk eksemplaar werd genummerd en ondertekend door de
kunstenaar.

Wij, geminoriseerden
De jongste tijd is veel te doen geweest omtrent en over de V.V.L. (Vereniging van
Vlaamse Letterkundigen). In de pers werd, meer dan ooit tevoren, de naam van ons
Verbond geciteerd in betrekking tot de V.V.L.-gebeurtenissen en wij stellen ons voor
dat een aantal lezers niet zo duidelijk ziet wat een en ander te betekenen had. Wij
achten het dus nuttig eens duidelijk te schetsen wat er precies gebeurd is. Sedert de
oorlog waren de christelijk georiënteerden - hoewel zij veruit de talrijkste groep
vormden - steeds sterk in de minderheid in het V.V.L.-bestuur. Alle voorzitters en
bijna alle sekretarissen waren trouwens vrijzinnigen. Dit was het gevolg van een
machtsgreep tijdens de repressieperiode door het groepje van het Nieuw Vlaams
Tijdschrift, dat in de administratie van kunsten en letteren en in het V.V.L.-bestuur
aldus de plak zwaaide.
Bij de bestuursverkiezingen van februari 1972 was de toestand als volgt in het
V.V.L.-bestuur. Vrijzinnige leden: erevoorzitters Achilles Mussche en Marcel Coole;
voorzitter Jan Vercammen; ondervoorzitter Jaak Brouwers; sekretaris Jan Emiel
Daele; leden Hubert Lampo, Julia
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Tulkens en Jan van den Weghe. Christelijk georiënteerden: ondervoorzitter Hilda
van Assche; penningmeester Jaak van Baelen; leden Fred Germonprez en Bernard
Kemp; juridisch adviseur: Frans van Isacker.
Dat wil zeggen: 8 vrijzinnigen tegenover 5 christelijk georiënteerden. Op te merken
valt, dat voordien Clara Haesaert ontslag had gegeven, zodat van een verhouding 9
vrijzinnigen - 5 christelijk georiënteerden kon gesproken worden, dit niettegenstaande
zowat 75% van de V.V.L.-leden christelijk georiënteerd waren (leden van het
C.V.K.V.!). Van minorisering gesproken, dat is er een stralend voorbeeld van!
Wolvenhonger is echter niet zo gauw te stillen en nog hadden de vrijzinnigen blijkbaar
niet genoeg zetels in het V.V.L.-bestuur. Toen in februari 1972 opnieuw verkiezingen
plaatshadden voor 6 vakante plaatsen, heeft een groepje vrijzinnige jongeren
vooropgezet dat het deze 6 plaatsen moest innemen en voor de eerste keer in het
V.V.L.-bestaan werd er waarachtig aan lijstvorming gedaan: deze jongeren wilden
de macht volledig in handen krijgen. Het spreekt vanzelf, dat het C.V.K.V. zich
onmogelijk kon verzoenen met deze machtsgreep. Onze Raad van Beheer was
inderdaad van mening, dat instellingen als de V.V.L. in hun bestuur aldus moeten
gestruktureerd zijn, dat alle filosofische richtingen op een rechtmatige en rechtvaardige
wijze vertegenwoordigd zijn. Daarom verzochten wij onze leden te stemmen op 5
namen, waarvan wij vermoedden dat zij de belangen van de christelijk georiënteerde
auteurs ter harte zouden nemen. Hoewel er dus 6 plaatsen te begeven waren, hebben
wij slechts 5 kandidaturen gesteund, ten einde een aantal van onze leden - die er ons
om verzocht hadden - toe te laten te kunnen stemmen op de toen uittredende
V.V.L.-voorzitter Jan Vercammen. Onze leden-letterkundigen waren enorm solidair
- zij kunnen trouwens op een demokratische wijze àlle V.V.L.-bestuursposten innemen
als zij dat zouden willen - en de 5 door ons gesteunde kandidaten werden met klank
verkozen. Deze uitslag zal niemand verbazen, die weet dat het C.V.K.V. op 1 januari
bijna evenveel ledenletterkundigen telde, als de V.V.L. zelf.
Toen dan in 1973 opnieuw V.V.L.-verkiezingen - ditmaal voor 4 plaatsen - werden
uitgeschreven, vreesden wij terecht andermaal blokvorming vanwege hetzelfde
groepje vrijzinnigen, dat een paar weken voordien zich reeds volledig van de Vlaamse
Penclub had meester gemaakt. Daarom hebben wij dus opnieuw gevraagd de
kandidatuur van 4 C.V.K.V.-leden te willen steunen. Ook deze verkiezingen
geschiedden op een volstrekt onaanvechtbare en demokratische wijze, en ook ditmaal
werden de 4 kandidaten, in wie het C.V.K.V. vertrouwen stelde, verkozen. Zekere
pers is komen aandraven met het schijnargument, dat de verkiezing van 8 februari
1973 te lijden zouden gehad hebben van een opvallend absenteïsme ten gevolge van
de Nacht van de Poëzie, maar men ‘vergat’ erbij te vertellen, dat het aantal geldige
stemmen groter was dan ooit voorheen, behalve wat 1972 betreft; ook was het aantal
stemmen, in 1972 uitgebracht op de eerste 4 verkozenen, slechts iets meer dan 8%
groter was dan het aantal stemmen, dat de 4 verkozenen van 1973 behaalden.
Bovendien moet nog opgemerkt worden, dat bij vroegere verkiezingen de kandidaten
het haalden met slechts een fraktie van het aantal stemmen, dat nu vereist is om
verkozen te worden en nochtans werd in dat verleden nooit gewag gemaakt van een
‘opvallend absenteïsme’. Nou ja, de pers is nog steeds niet gebarsten van haar eerste
leugen of vertekening.
Een en ander had tot gevolg, dat door het groepje reaktionaire vrijzinnigen de
koppen werden geteld binnen de raad van beheer van de V.V.L. en deze telling
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leverde op, dat het bestuur 11 christelijk georiënteerden telde, 1 vrijzinnige voorzitter,
alsmede 3 vrijzinnige erevoorzitters (dit laatste werd praktisch nooit vermeld!).
De christelijk georiënteerde bestuursleden hebben dan op de eerste
bestuursvergadering na de verkiezingen van februari 1973 besloten dat enkele
bestuursleden zouden aftreden en dat zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen
zouden uitgeschreven worden, met als doel 4 ernstige vrijzinnigen in het bestuur te
brengen. Dit gebaar, dat dan toch wel getuigt van een echte, te appreciëren
pluralistische visie, kon niet beletten, dat 60 vrijzinnigen ontslag namen uit de V.V.L.
die trouwens meer dan 400 leden telt. Nadien bleek dat van deze 60 er niet minder
dan 13 geen V.V.L.-lid meer waren of nooit geweest zijn. De 47 ontslagnemers
konden zich dus gewoon niet verenigen met de uitslag van een demokratische
verkiezing. Hier moet aan toegevoegd worden, dat een aantal van deze 47 zó onder
druk gezet werd, dat men gerust mag spreken van het aanwenden van methodes, die
doen denken aan de glorietijd van het nationaal-socialisme. Sommigen zagen intussen
reeds hun vergissing in en keerden terug tot de V.V.L., zodat alleen de meest
onverdraagzame fascisten in de boosheid volhardden; goed, zij hebben zelf de V.V.L.
uitgemest.
Het V.V.L.-bestuur besliste dat 4 plaatsen zouden vrijkomen, nl. deze van Hubert
Lampo (die op onbegrijpelijke wijze ontslag nam en in een verklarend interview met
pers en radio nogal wat loopjes nam met de waarheid), Fred Germonprez, Herman
Vos (die vrijwillig hun mandaat ter beschikking stelden) en Hendrik Jespers (idem
als Vos en Germonprez, maar hij kon er gewoon terug bij, na het overlijden van
Lucien Dendooven).
Op 8 april hadden opnieuw verkiezingen plaats om deze 4 vakatures uit de wereld
te helpen. Het was echt van belang - gezien de V.V.L. een pluralistische vereniging
was - dat onze leden het mogelijke zouden doen opdat de 4 nieuwverkozenen zouden
behoren tot de groep van de ernstige vrijzinnigen, die de V.V.L. trouw gebleven
waren. Serieus werk kan inderdaad slechts geleverd worden als wij, wederzijds,
elkaar respekteren en als wij er diep van overtuigd zijn, dat de filosofische overtuiging
de persoonlijke zaak is van elk individu, en daar naar handelen.
Onze verstandige leden hebben de nodige konklusies getrokken, zodat op 8 april
4 vrijzinnigen, mét de steun van het C.V.K.V., verkozen werden.
Het kan sommigen gek in de oren klinken, dat een christelijk georiënteerde
vereniging als het C.V.K.V. een dergelijk standpunt innam, maar het is gewoon het
zoveelste bewijs dat ons Verbond het ernstig meent met het pluralisme, een
bekommernis, die al jaren blijkt o.m. uit de keuze van de medewerkers aan
‘Vlaanderen’ en uit de samenstelling van b.v. onze redaktieraad, waarin zowel
praktikerenden als niet praktikerenden broederlijk samenwerken.
Het C.V.K.V. telt trouwens leden van alle christelijke strekkingen (praktikerende
en niet-praktikerende katholieken, ongeorganiseerde christenen, protestanten en zelfs
een jood); ook op politiek plan is het pluralistisch en met geen enkele partij verbonden,
omdat men een groot aantal christelijk georiënteerden aantreft, zowel bij de C.V.P.en V.U.-sympatisanten, als bij die van de B.S.P. en de P.V.V.
Wat de voormelde keuze van onze medewerkers aan ‘Vlaanderen’ betreft, dagen
wij gelijk welk vrijzinnig tijdschrift uit ons 10% christelijke medewerkers te bewijzen;
wij kunnen voor elke christelijke medewerker aan een vrijzinnig blad, 10 vrijzinnige
medewerkers aan Vlaanderen stellen. Wij hebben deze uitdaging al vaak in het
openbaar uitgesproken, maar dan gooien de vrijzinnigen het heel vlug over een andere
boeg. Dus...

Vlaanderen. Jaargang 22

Wij, geminoriseerden
Wij hebben reeds hoger vermeld, dat sinds de oorlog de administratie van kunsten
en letteren volledig in handen is van vrijzinnige ambtenaren. Het gevolg hiervan
was, dat al die jaren de christelijk georiënteerde literatuur schandelijk benadeeld
werd. Dat zulks nog altijd het geval is, moge blijken uit officiële rapporten, waaruit
wij de jongst bekende cijfers hebben gelicht inzake de subsidies aan christelijk
georiënteerde auteurs en tijdschriften. Wij hebben deze cijfers gezet naast wat de
vrijzinnige minderheid opstreek en elk weldenkend mens zal beamen, dat het resultaat
gewoon beschamend is voor een land, dat zich beschaafd durft te noemen.
Toelagen dienstjaar 1971
Algemene culturele tijdschriften:
vrijzinnig: 140.000
christelijk georiënteerd: 70.000
Literaire tijdschriften:
V: 245.000 C: 120.000
Additionele honoraria:
V: 328.875 C: 153.000
Reisbeurzen voor letterkundigen:
V: 340.000 C: 120.000
Werkbeurzen voor letterkundigen:
V: 540.000 C: 0
Toelagen aan auteurs:
V: 340.000 C: 65.000
Eregelden:
V: 180.000 C: 180.000
Toelagen aan toneelauteurs:
V: 190.000 C: 10.000
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Fonds voor de letterkunde, dienstjaar 1970
Subsidies aan auteurs: V: 259.000 C: 126.500 De hoofdelijke verdeling van deze
toelagen geeft als resultaat:
V:
2 × 10.000 fr.

C:
0 × 10.000 fr.

9 × 7.500

5 × 7.500

2 × 6.000

0 × 6.000

12 × 5.000

5 × 5.000

Hiervan raapte Walschap niet minder dan 32.500 fr op en Jonckheere 13.000 fr.
en dit, wat Walschap betreft, voor praktisch uitsluitend herdrukken!
In het totaal werden 54 werken gesubsidieerd van vrijzinnigen en 29 van christelijk
georiënteerden. Subsidies aan tijdschriften:
V: 35.000 C: 5.000
Aankoop van boeken ter verspreiding in het buitenland:
V: 2.310 exemplaren C: 1.150 exemplaren
Op te merken valt, dat van Walschap alleen al 450 exemplaren werden aangekocht,
van Marnix Gijsen: 300, van Karel Jonckheere: 200, daar waar een christelijk
georiënteerd auteur maximaal 100 exemplaren bereikt.
Aankoop van 100 abonnementen van tijdschrift voor buitenland:
V: 2 × 100 abonn. C: 1 × 100 abonn.
Wie nog een heel klein beetje zin heeft voor verhoudingen, moet toegeven dat de
christelijk georiënteerde auteurs schandalig bejegend worden. En laat men nu nog
niet een keer aandraven met het z.g. argument, dat de vrijzinnige literatuur kwalitatief
beter zou zijn dan de christelijk georiënteerde. Dat is niets anders dan een
schijnargument, want het appreciëren van een boek is vooral subjectieve kwestie
waarin levensbeschouwelijke factoren een grote rol spelen.
De objectieve norm mag voor een administratie geen andere zijn, dan deze opgelegd
door het getal en wat getallen aangaat, stellen wij in alle objectiviteit vast, o.a.:
- dat de administratie van de Letteren bij het Ministerie van Cultuur nog steeds
totaal in handen is van vrijzinnigen;
- dat in de commissies ter toekenning van subsidies, werk- en reisbeurzen
e.d.m. op een schandalige wijze aan ideologische diskriminatie en
vriendjespolitiek wordt gedaan, evenals in het leescomité van het Fonds voor
de Letterkunde;
- dat in de jury's voor staatsprijzen veelal een vrijzinnig overwicht heerst; waar
dit niet het geval is, wordt de christelijk georiënteerde invloed teniet gedaan
door manipulaties vanwege de administratie der Letteren;
- ook in de B.R.T. heersen dergelijke misstanden, b.v. in het programma
‘Vergeet niet te lezen’ zijn 2 vrijzinnige interviewers, tegen 1 christelijk
georiënteerde, er worden 70% vrijzinnige auteurs geprogrammeerd, de keuze
van de geïnterviewden is volstrekt subjektief, hoewel de programma's betaald
worden door heel de gemeenschap.
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Kortom, de vrijzinnige minderheid (20%) domineert de officiële steun aan en de
publiciteit voor de letterkunde.
Besluit: het C.V.K.V. zal van nu af aan met alle middelen, die het ter beschikking
heeft, vastbesloten aan het werk gaan om deze wraakroepende minorisering uit de
wereld te helpen. Wij zullen er een goed uitgekiend dossier van maken en dit de
ruimste bekendheid geven, o.m. via ‘Vlaanderen’. Ook het parlement en de Vlaamse
Kultuurraad zullen ervan op de hoogte worden gebracht.
Het C.V.K.V. is ervan overtuigd dat alle ernstige vrijzinnigen de ernst van deze
toestand en de gegrondheid van deze grieven zullen inzien en dat zij zullen meewerken
om tot rechtvaardiger verhoudingen te komen.
U merkt het meteen: het is in de wereld van de literatuur zoals in de schoolwereld.
Wie zijn kind naar een christelijke middelbare school zendt, ‘krijgt’ voor dit kind
30.000 fr. per jaar, terwijl het kind van de buurman 60.000 fr. ‘ontvangt’, omdat het
naar een school gaat die beantwoordt aan de verlangens van de vrijzinnige minderheid.
De christelijke georiënteerde auteurs krijgen zelfs nog niet eens de helft van wat de
vrijzinnige minderheid ontvangt.

Wij, geminoriseerden
De jury van de 6e Poëzieprijs van de stad Tielt telt één christelijk georiënteerde tegen
4 vrijzinnigen!
De jury van de 16e Poëzieprijs van Knokke-Heist en van de 16e Kolderpoëzieprijs
van dezelfde stad: 2 christelijk georiënteerden tegen 3 vrijzinnigen!
De zoveelste bewijzen van diskriminatie van de christelijk georiënteerde
letterkundigen. Dus, jongens, niét inzenden of jullie inzendingen terugtrekken uit
deze wedstrijden.
En bedelf de besturen van Tielt en Heist-Knokke maar onder jullie gerechtvaardigd
protest! Wij zullen alvast het voorbeeld geven! Er moét een eind komen aan dergelijke
misstanden! En nog iets: als de verhoudingen omgekeerd zouden zijn, dan breekt de
vrijzinnige revolutie los. Of niét, soms?

Wij, geminoriseerden
De Stichting Roeping schonk aan 15 jongeren studiebeurzen van 50.000 tot 100.000
fr. De taalverhoudingen in dit land werden eens te meer op schandelijke wijze
veronachtzaamd: tien beurzen gingen naar franstaligen. Anderzijds kan men er zich
om verheugen dat kunstenaarsroepingen werden bevorderd; van Vlaamse zijde: B.
Degelin (zang), R. Jacobs (zang), N. Rosiers (toneel), S. Eggers (toneel) en F. While
(monumentale schilderkunst). Wij kunnen slechts met aandrang de Vlaamse jongeren
aanmanen hun kandidatuur te stellen en hierbij de spreekwoordelijke Vlaamse
bescheidenheid ter zijde te schuiven.

Poëtisch bericht
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Deze rubriek is voorbehouden aan onuitgegeven geselecteerde gedichten van
leden of abonnés. Adres: Redactie, Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.

De derde beweging
I
Verloren kost
heet bij ons een gehucht
daar dacht ik aan
in Avila
ont bijtend ik dacht
Geloven het dient
De schoonheid
De liefde - het dient
Tot niets
Vivo ya
fuera de mi,
Teresa Teresa's taal

II
Project
De toonhoogte bereiken
Van los
Gebeurende gebaren
En worden oosters nog
(geen stem der wijzen)
Zijn:
Huid van berusting
Brand -en gastvrij
Huis

III
Biddend woord
hoe minder
hoe liever
hoe stiller
hoe beter
dichter
bij
Het Gedicht
bij U
R. Verkarre

Vlaanderen. Jaargang 22

Vlaanderen. Jaargang 22

108

‘Groter’ geloof
(augustinus-monica)
Het geloof van de vrouwen is groter.
Zoals de kracht van woorden groter is
dan de dichter - wie ze ook spreekt is groter het geloof van de vrouw.
Zoals heimwee
groter dan het grootste
huis in den vreemde
is groot haar geloof.
En is groter dan dat van zeer heilige zonen
het geloof van hun moeder.
R. Verkarre

Vlaamse stad
I.
's Avonds sluit zich de stad
lijk de egel zich oprolt in zijn bol van stekels.
Mannen vrouwen als ratten op schuifelvoeten
kruipen in hun stenen holen
en zuchten uit levensmoeheid en gewoonte.
Het eten, het dagblad, de t.v.
De ridders bestijgen hun paarden met geweld
en straathonden paren bij vuilnisbakken.
Parallel
met de cyclus van de vrouwen en de maan
draait de dans zonder ritme:
de hartslag is slechts kunstmatig.
II.
Als schepen in de haven
liggen de mensen in de stad
vast aan armdikke touwen.
De kartonnen marionetten
de poppen van vodden
ze dansen en springen - o god! aan touwen van moraal, gebod en verbod.
De kikkers, de luchtzakken
ze kwaken, kwaken en kwaken
grote woorden zonder ruggegraat
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en zijn het vuur niet waard.
Concreet:
De stad is een schaapsstal.
In geblaat verstikt de wol.
Guido Logie

Prometheus
Wie als Prometheus
de goden tart,
wacht lijden en verdriet
en helse pijn misschien...
Wie als Prometheus
het lot wil dwingen
naar zijn eigen hand,
wacht lijden en verdriet
en helse pijn misschien...
Wie als Prometheus
zijn vuur wil dragen
naar een ander mens,
zal het hart worden uitgevreten
door jaloerse gieren...
Maar eens,
eens
worden de ketenen verbroken
en de goden zullen een plaats voor hem ruimen
op de Olympos.
Jos Boven
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Misschien...
Misschien is dit een avond als al d'andere
met zomergoud nog op de bloemen
met zoele wind van geur
bedwelmend zwaar.
En dan de nesse aarde van de nacht
om in te liggen en te rusten
berustend metterdaad
dat doodgaan inderdaad
een doodgewoon verschijnsel is
verkruimelen van stof
verpulveren tot as
van wat eens warm en lenig
als het leven was.
Misschien is sterven
het grootst geheim van God
zo ondoorgrondelijk in zijn grootheid
bij de laatste nietige ademtocht
die zweeft en zoekt naar Hem.
Misschien is sterven
d'essentie van de mens
die lijdt omdat hij d'anderen verlaat
die hem zo dierbaar zijn.
Een dier kruipt weg, is eenzaam
nog voor de dood begint
alleen een mens, alleen een mens
weet dat sterven voor eeuwig leven
eeuwige noodzaak is.
Albert de Longie
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Boekenbeurs en pluimveetentoonstelling
Het decor: een stad op een warme oktoberavond.
Ik kwam er
bij gebrek aan duiten
als parasiet van de weg.
De stad zat betrekkelijk vol:
BOEKENBEURS EN PLUIMVEETENTOONSTELLING.
De kudde, of zeg: het plebs
trok uit en snoof
de laatste kruimels zuivere voorjaarslucht.
Het plebs (dit bedoel ik zeker niet minachtend
anders verloochen ik mezelf)
heb je vlug samengesteld:
joelende straatbengels, enkele studenten,
verliefde paartjes die kussend en likkend
elkaar de maan beloven
en tot slot ouwe tantes en stijve ooms
die alles en iedereen kritisch begluren
denkend: onze bloementuin is verroest.
Alleen liep ik door de straten.
Terwijl Will Tura zijn jeremiades in de luidsprekers fluisterde
dreef ik voor mij de vraag, de eeuwige vraag:
zit om de keel van de dichter EEN ZWARTE HAND
dat hij niet spreken kan?
Zo ja, wie maakt haar af
de dichter of het plebs?
Zo de dichter,
zou hij niet beter smartlappen schrijven?
Guido Logie

Het einde van een mythe
Groene kevers vreten het gras
en leggen de blinkende aarde bloot.
Bruine gedachten vervallen tot as
in de gifgele kelk van de dood.
Een karrevracht uitgeslagen tanden
en handig afgehakte handen
in een nog steeds zinkende boot:
2000 JAAR MENSELIJK SCHROOT!
Gevleugelde schildpadden
luieren op hun rug in de zon,
wat de mensen niet meer hadden
omdat het niet meer kon.
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Jos Boven

Herinnering
de keien tussen je tenen
zijn dolmen geworden,
de rots waar wij op rustten
was een menhir,
ik wist het niet.
dagen zijn in het water van de nacht verdronken
uren aan het middaglicht verbrand.
waar is het levende bedaren
van jouw eeuwig ademhalen?
in mijn ogen groeien zwarte parels.
aan mijn handen bloeit een okerbloem.
Maria Messens

Moeheid
ruisloze moeheid
woont in een kamerloos huis
draden die zwellen en stollen
bewonen de bodemloze moeheid
mag ik nu rusten
ook als mensen zeggen
3 u klaarlichte dag
9 u rust gehad
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niet afgesloofd
en uw werk nog niet volbracht
God even rusten
niet even
maar ontspannen
ontsnappen op de weg van verveling
alleen
Ik met de dode ogen
kromme handen
om een stomme taal
de wereld ligt op vele ruime handen
GOD gaf
geef, geef naar de eeuwigheid
deel het levend brood o eeuwigheid
Lutgart

's Avonds
's avonds
als de zon
aan je zijde staat
een vuurrode ridder
die je dijen bewaakt
en een allesgevende zee
zijn zachte mond
op je benen drukt
sla ik in de verrukking
twee tenten op
één voor jou
en één voor de zon
zonder zon
nooit kan ik je
zo voorstellen
Marcel Vanslembrouck

Binnenlands aktueel
Museum Alfons Blomme
Voor enkele weken werd te Roeselare in aanwezigheid van de Staatssecretaris van
Middenstand en vele personaliteiten een Museum Alfons Blomme geopend door onze
voorzitter Jozef Storme, uit wiens toespraak hier enkele passages volgen:
Het is een niet alledaagse gebeurtenis dat een museum aan één kunstenaar gewijd
geopend wordt en dit in aanwezigheid van de kunstenaar zelf. Zulks is slechts mogelijk
wanneer het een merkwaardig kunstenaar betreft en na een lange artistieke loopbaan,
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zodat in dit museum dan, over verscheidene hoogtepunten heen, een overzicht kan
getoond worden van het werk van deze artiest. Dat is hier het geval met de thans
83-jarige Alfons Blomme.
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Dat Alfons Blomme een merkwaardig kunstenaar is lijdt geen twijfel. De vele
prachtige kunstwerken die hier in dit museum ten toon gesteld worden zijn er het
levend bewijs van.
Op 31-jarige leeftijd won hij de grote Romeprijs met als opgelegd motief: De
gulden eeuw. Blomme maakte er een groots opgezette compositie voor waarin hij
de idee: de gulden leeftijd uitwerkte. Toendertijd moesten de kunstenaars die kandidaat
waren voor de Romeprijs eerst aan een aantal schiftingsprijskampen deelnemen. In
al deze voorafgaande wedstrijden behaalde Blomme de eerste prijs om uiteindelijk
met de Rome-prijs bekroond te worden. Dit werd voor de kunstenaar het debuut van
een rijkgevulde artistieke loopbaan.
Herhaalde malen zou Blomme dergelijk groots opgezette taferelen schilderen zoals
o.a. zijn Vlaamse kermis en grote religieuze composities. Karakterkoppen, figuren
gegrepen uit het leven. Blomme heeft er honderden getekend en geschilderd.
Volkstypen, arbeiders en boeren, jonge snaken en tengere meisjes, volksvrouwen,
deze laatste dikwijls met een mystisch-religieuze inslag, zoals er hier enkele in het
museum te zien zijn. Onze Vlaamse volksvrouwen, in hun schamele kledij, met door
zorgen doorploegd gelaat, ogen vol meewarigheid en zachtheid, de eeltige handen
gevouwen, vol tederheid, gelatenheid en overgave.
Van Breughel zijn er een aantal tekeningen gekend die gesigneerd zijn: ‘naar 't
leven’. Door Blomme zijn honderden koppen getekend en geschilderd naar datzelfde
devies: ‘naar 't leven’. Niet dat het louter portretmatige koppen zouden zijn! Blomme
weet, hijzelf haalde het gezegde aan in een gesprek met mij: de kunst begint waar
de natuur ophoudt.
Zijn eigen schilderwijze, geleidelijk aan uitgegroeid tot deze typische
Blomme-iaanse manier van korte, nerveuze penseeltrekjes, van dichtbij gezien
honderden, duizenden gekleurde lijntjes en streepjes naast en door mekaar, waardoor
zijn werk die lichtheid en die vibratie krijgt die er een eigen bekoorlijkheid aan geeft,
zonder de kloekheid van de vorm en de compositie te schaden.
In de reeks van deze prachtige studiekoppen verdient het portret van de grote
Einstein, hier ook in het museum aanwezig en geschilderd in 1933, toen de kunstenaar
dus 44 jaar oud was, een biezondere vermelding.
Hij maakte reeksen van prachtige landschappen op klein formaat waarvan er enkele
hier ook in het museum voorhanden zijn. Ik vestig in het biezonder de aandacht op
het kleine maar wondermooie gezicht op Lissewege. Ook prachtige zichten vol poëzie
uit Bretagne en Italië, steeds in een meesterlijke, evenwichtige compositie, op het
doek gebracht. Een drietal van deze zichten, twee uit Italië en een kathedraal uit
Bretagne voorstellend, werden hier in het museum naast elkaar opgehangen. Ze zijn
alle drie in ongeveer hetzelfde zachte, lichtend grijsgrauwe koloriet, in samenklank
als een symfonie. Merkwaardig van luminositeit, in zijn lichtend geel, is het enig
mooie gezicht op het Dogenpaleis van Venetië. Een werk vol kleurenharmonie en
vibrerend licht.
In dit museum hangen werken uit verschillende perioden, ook uit het meest recente
werk van de kunstenaar, want de 83-jarige artiest, met zijn buitengewone vitaliteit,
werkt nog iedere dag.

50 Jaar boekengids
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Op 23 augustus 1923 verscheen het eerste nummer van het kritisch-bibliografisch
tijdschrift ‘Boekengids’, uitgegeven door het een jaar eerder door Joris Baers
opgerichte Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen. Een en ander was
het gevolg van de Wet op de Openbare Bibliotheken (de zg. wet Destrée) van 17
oktober 1921. Analoog de wetgeving op de bibliotheken voelde men pas goed aan
welk een immens werkterrein hier een konsekwentie van was. De lectuurinformatie
was daar één aspekt van en zeker niet het minst belangrijke. Weliswaar bestonden
er reeds plannen om lectuurinformatie te verstrekken, o.a. door de Brugse uitgever
Alfons de Groeve en ook door Eugeen Leën, de toenmalige bibliothecaris van de
Davidsfondsbibliotheek te Hasselt. Joris Baers zelf daarentegen voelde eigenlijk
meer voor het publiceren van bundels boekbeoordelingen, zoals de Nederlandse
‘Boekenschouw’ uitgegeven onder redactie van pater Gielen, dat toen reeds aan zijn
derde jaargang toe was (Boekengids, Juli-Augustus 1947: 7). Joris Baers centraliseerde
deze ideeën. Bij Jan Bernaerts en diens Bibliografie op het gebied van de
toneelliteratuur had hij sinds 1911 heel wat omtrent bibliografische konventies
opgestoken, zodat hij niet helemaal onvoorbereid een soortgelijk tijdschrift aandurfde.
In het sinds lang onvindbare eerste nummer van ‘Boekengids’ werd de bedoeling
duidelijk omschreven: ‘...Welzeker moet een bibliothecaris om tot zijn taak
opgewassen te zijn, naast een algemene cultuur, een ruime belezenheid bezitten.
Maar al had hij dan nog den tijd van 's morgens tot 's avonds boeken te verteren, dan
nog zou het hem onmogelijk zijn door eigen lezing op de hoogte te blijven van de
verschijnende en voorhanden zijnde lectuur. Een voorafgaande voorlichting bij de
keus van de aan te schaffen boeken is dus wenschelijk. Deze taak nu wil ons tijdschrift
op zich nemen, met een algemeene gids te wezen op Nederlands bibliographisch
gebied. Immers, wat we met Boekengids beoogen is: een betrouwbare documentatie
te verschaffen aan alle liefhebbers van boeken, en meer bizonder van wie als
bibliothecaris verantwoordelijke leiding draagt van een boekerij. De toekomst zal
uitwijzen of we beantwoord hebben aan deze ruimere opvatting.’
Betrouwbare medewerkers als L. Dosfel, J. Grietens, E. van der Hallen (die
overigens redactiesecretaris was), J. Persijn, J. Hammenecker, F. Prims, Hil. Thans,
A. van Cauwelaert, K. van den Oever e.v.a. stonden borg voor de realisatie van deze
toch wel enorme onderneming. Niet omdat er aan de ontvoogding van het Vlaamse
volk nog zo fel diende gesleuteld te worden (de leerplicht was slechts sedert enkele
jaren een feit geworden); omdat er op het gebied van de lectuurinformatie helemaal
niets bestond groeide de betekenis van ‘Boekengids’ en zijn morele kwoteringen uit
tot een onvervangbare hulp voor al wie van ver of nabij met de literatuur en de lectuur
te maken had. Niet altijd vielen de ondertussen legendarisch geworden Romeinse
cijfers, die toen eigenlijk een verbodsbepaling impliceerden, in goede aarde bij de
gemeenschap. De konsekwentie echter waarmede ‘Boekengids’ zich aan deze
bepalingen hield was even respectabel als de contestatie ervan. 10 jaar later, in 1933,
kon men lezen: ‘Sedert de gemeenste producten zich de mooiste en zwaarste lauweren
verzekeren, heeft het bekende spreekwoord van den goeden wijn en den krans aan
beteekenis verloren; voor ééns willen we dus zelf wijzen op een verleden en een
arbeid die we 10 jaar lang getracht hebben op een zulkdanig peil te houden als de
bibliothecaris, de geestelijke, de opvoeder, de boekenliefhebber het recht had te
verwachten van een maandschrift dat zich aandient als een veilige gids in de wirwar
van boeken allerhande, die dag voor dag door de persen van het Nederlandsche en
Vlaamsche uitgeversbedrijf afgeleverd worden. En al viel het niet altijd licht in een
klein land als Vlaanderen, waar bovendien de joviale, gemoedelijke kollegialiteit
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tusschen menschen die eenzelfde vak in kunst of wetenschap beoefenen, vaak
overslaat tot onderlinge bewierooking - toch meenen wij te mogen beweren dat immer
de geest van eerlijke onbevooroordeelde kritiek en vrijmoedige stellingname
gehandhaafd bleven.’
In het aprilnummer van 1930 had toen ook, onopvallend, een ‘jong regentje’ zijn
intrede gedaan bij het omvangrijke team van medewerkers: Paul Hardy. Ook andere,
thans overbekende namen, werkten of hadden in die 10 jaar meegewerkt aan
‘Boekengids’: G. Walschap, M. Gijsen, Em. Janssen, Paul Lebeau, de onvergelijkbare
Joris Caeymaex e.v.a. terwijl de romankronieken van Ernest van der Hallen en Anton
van de Velde grote waardering genoten.
Ondertussen ook groeide de idee dat het in ‘Boekengids’ geconserveerde materiaal
meer mogelijkheden impliceerde. Een eerste resultaat daarvan was het
‘Roman-Repertorium’, waaruit een nieuw initiatief groeide: het ‘Lectuur
Repertorium’, een rijkelijk geïllustreerd bio-bibliografisch lexicon, dat nergens zijn
weerga vond en waarvan de eerste tweedelige uitgave in 1936 verscheen en
onmiddellijk bekroond werd met de Staatsprijs der Openbare Bibliotheken. Drie jaar
later, in 1939 verscheen een eerste supplement.
In 1935 vestigde Paul Hardy duidelijk de aandacht op zich, enerzijds door zijn
gedegen recensie-arbeid, anderzijds door de luciede overzichten en syntheses die hij
wijdde aan het werk van R.L. Stevenson, A. den Doolaard en A. Zischka. De tweede
wereldoorlog had een ingrijpende konsekwentie in het bestaan van ‘Boekengids’,
hoewel van dit bloedige wereldgebeuren in de recensie-aktiviteiten weinig was weer
te vinden. Wel in het publikatieritme en ook in de naam.
Want ‘Boekengids’ mocht, omwille van de papierschaarste niet meer verschijnen.
Joris Baers slaagde er echter in een partij papier op de kop te tikken, zodat het
mogelijk was de
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continuïteit, onder de naam ‘Boekenoogst’, te verzekeren. De bezetter kwam er achter
en nam de oplage in beslag. Na de oorlog kon ze gerecupereerd worden. Toen kwam
er een ruim twee jaren durende stilte. Maar ‘Boekengids’ bleef malen zodat in 1945,
het gedwongen hiaat kon opgevuld worden. De jaargangen 43 en 44 konden
verschijnen. Dit was niet in het minst te danken aan de ijver en toewijding waarmede
Paul Hardy tijdens de barre oorlogsjaren zijn recensie-aktiviteit bleef handhaven.
Immers in het tijdschrift ‘Volk en Cultuur’ leverde hij om de veertien dagen
romankronieken die later, herwerkt in genoemde jaargangen van ‘Boekengids’
geïntegreerd werden.
Na de troebelen van de oorlog verscheen in 1946 een tweede supplement op het
Lectuur Repertorium. In 1947 werd de 25ste verjaring gevierd van ‘Boekengids’.
Paul Hardy schreef toen: ‘...Waar hij (Joris Baers) aanvankelijk ervan gedroomd had
de katholieke bibliothecarissen in de mogelijke mate hulp te bieden bij de keuze van
hun boeken, verzamelden zich allengs, door zijn toedoen, specialisten voor alle takken
van de bedrijvigheid des geestes. Zodoende won “Boekengids” ieder jaar aan prestige,
tot de belangstellende intellectueel die veilige voorlichting verlangde evenzeer in
estetisch, ideologisch, wetenschappelijk als in moreel opzicht én voor hemzelf én
voor diegenen ten aanzien van wie hij zich aansprakelijk achtte, tot de bevinding
kwam dat er zonder “Boekengids” voor hem geen droog hout meer te sprokkelen
viel.’ ‘Boekengids’ was niet meer weg te denken uit het culturele leven. Meer dan
ooit bewees het zijn bestaansmogelijkheden en reden. Regelmatig verschenen de
kronieken van Paul Hardy, die spoedig geroemd werden om hun inzicht en
degelijkheid. In 1952-53-54 werden het oorspronkelijk ‘Lectuur Repertorium’ en de
supplementen aangevuld en herwerkt tot een definitieve driedelige uitgave. Een
monster-arbeid die tot de verbeelding spreekt. En wat zeker niet onbesproken mag
gelaten worden is het feit dat in bepaalde gevallen de herwerkers en de samenstellers
vroegere oordeelvellingen milderden en aanpasten aan het nieuwe geestesklimaat.
Ik bespaar u de overdonderende reakties in de pers. Ook zij spreken tot de verbeelding.
In 1955 verliet Joris Baers om gezondheidsredenen het ASKB. Zijn gigantische
verwezenlijkingen, zijn werkkracht en doorzetting - hij is niet meer weg te denken
uit de geschiedenis van het bibliotheekwezen en van de ontvoogding en
bewustwording van het Vlaamse volk - hadden zijn gezondheid niet intact gelaten.
Hij werd opgevolgd door Dr. V. Geerts die twee jaar later eveneens de arbeid moest
staken om een wankelijke gezondheid. In zijn plaats kwam de Platokenner Drs. X.
de Win. In 1959 werden de recensies van jeugdboeken, een voortdurend toenemende
tak van de literatuur, losgemaakt van ‘Boekengids’: ‘Jeugdboekengids’ was een feit.
Hendrik Jespers was de eerste redaktiesecretaris. Ondertussen verschenen met de
regelmaat van een klok de kronieken van Paul Hardy en werd er hard gewerkt aan
de verwezenlijking van het eerste supplement op de definitieve uitgave van het
‘Lectuur Repertorium’. In 1969 kwam dit supplement volledig klaar. Ik hoef niet
meer uit te weiden over dit enorme vademecum dat zowat alles wat oorspronkelijk
in het Nederlands verscheen, of vertaald werd tot 1966 bevat, terwijl momenteel de
uitgave van de bijgespijkerde gegevens tot 1972 zich zowat tussen twee stoelen
bevindt. Nochtans twijfelt niemand eraan dat ‘Lectuur Repertorium’ dient à jour
gehouden te worden.
In 1970 werd het ASKB drastisch hervormd en kwam het ‘Katoliek Centrum voor
Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening’ op de proppen. De onvolprezen Paul
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Hardy werd hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Boekengids’ terwijl de
bibliotheekexpert Paul Waterschoot tot algemeen secretaris benoemd werd. In zijn
toespraak ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan legde Paul Hardy er de nadruk
op dat de paternalistische tendens die ‘Boekengids’ in de eerste jaren van al zijn
bestaan kenmerkte, ongemerkt verdwenen was; dat de dienstbaarheid meer en meer
centraal werd gesteld en dat de Romeinse cijfers, die destijds een verbodsbepaling
inhielden, anders dienden geïnterpreteerd te worden. Nochtans behoort het mede tot
zijn verwezenlijkingen die aanpassing gerealiseerd te hebben. Onder zijn impuls,
gestoeld op een ruim veertigjarige lectuurervaring in dienst van de gemeenschap
verdween het dwingende karakter van de kwoteringen voor een lectuuradvies dat
vooral het belang van de verantwoordelijkheid van de lezer onderstreepte en diens
persoonlijke vrijheid bij de keuze van zijn lectuur beklemtoonde. De leidende taak
van Boekengids werd een begeleidende opdracht. Daarmee werd duidelijk
geïllustreerd hetgeen Paul Hardy sinds jaren nastreefde in zijn romankronieken
(Durnez noemt ze ‘ongeëvenaarde Hardykronieken’): de lezer wijzen op zijn
verantwoordelijkheid, de bibliotecaris op een pedagogisch verfijnde manier bij te
staan in zijn levensbelangrijke taak, de auteurs van dienst te zijn door zijn rijke
ervaring te toetsen aan hun kreativiteit. Wat mij betreft is het opmerkelijk hoe door
de jaren heen Paul Hardy, ongewild, slechts door onverdroten inzet, werkkracht en
een siberisch aandoend stoïcisme, een positie heeft ingenomen die, in minder
bevoegde handen, zou kunnen aanleiding geven tot misbruik. Dit is nooit gebeurd,
mede vandaar dat de literatuur-pedagoog Hardy één van de weinige critici is die een
geldige norm is gaan uitmaken voor de auteurs. Het is niet de eerste keer dat ik de
vraag hoor stellen: ‘Ik vraag me af wat Hardy hiervan zal denken?’. Dit lijkt mij een
bewijs van vertrouwen en kompetentie. Dit lijkt mij een ruimschoots bewijs van
integriteit. Ooit betitelde hij één van zijn kronieken ‘Mijn zegje en vijf romans’. En
zo is het ook. Dit ‘zegje’ impliceert namelijk wat de lectuurinformatie beoogt te zijn:
ervaringeruditie-inzicht-respekt voor het boek an-sich-respekt voor de mens. Daar
staat overigens zijn christelijk engagement borg voor. Of zoals men in vrijzinnige
kringen pleegt te zeggen: ‘'t is ne katoliek, maar je weet wat je eraan hebt’. Het is
zeker niet zijn schuld dat men dit tot norm heeft verheven.
Ondertussen laboreert ‘Boekengids’ aan zijn 51ste jaargang, groeit Jeugdboekengids
met zijn 15 jaar naar een stevige adolescentie toe. Paul Hardy is in deze evolutie niet
meer weg te denken. Hij is, hoe ongaarne ik dit woord ook gebruik, een begrip
geworden, een certitude, een houvast. Hij is de eerste om dit te relativeren, zoals hij
ook de allerlaatste en de hardnekkigste was om een bundeling van zijn levenswerk
toe te staan. Tot de bibliotecarissen hem hun nood kwamen klagen, hem wezen op
de informatiemoeilijkheden waarmede zij af te rekenen hebben. Kortelings verschijnt
het eerste deel van zijn levenswerk, in funktie van de informatienoodzaak:
beschouwingen over het werk van auteurs waarover weinig gegevens bestaan. Onder
de titel ‘Bij benadering’, met als ondertitel ‘Dagwerk van een recensent’. Zegt hij
‘Dat is het ten slotte. Iets waar ik dag na dag mee bezig was en nog ben’. Die
bescheidenheid is niet meer van deze tijd, maar tekent wel de figuur van Paul Hardy
ten voeten uit. Beter had hij zijn beschouwingen gebundeld over auteurs die iedereen
kent, wiens werk reeds onderwerp uitmaakte van monografieën, studies, essays enz.
om - en misschien klinkt dit harder dan ik bedoel - bij te dragen tot de persoonlijke
eer en glorie van de recensent. Maar neen, Paul Hardy, opteert voor het pendant: de
relatief onbekenden, debutanten, de lui die om een of andere reden de officiële
erkenning of zoiets - en wat dit ook mag betekenen - misten. Dit karakteriseert hem.
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Dit veraanschouwelijkt eveneens de zin van ‘Boekengids’: onbevangen en
onbevooroordeelde getuigenis van wat de nederlandstalige boekenproduktie te bieden
heeft. Iedereen kan voor zichzelf uitmaken wat dit te betekenen heeft, in acht genomen
de ‘beginselverklaring’ van Boekengids, d.d. 23 augustus 1923: ‘De toekomst zal
uitwijzen of we beantwoord hebben aan deze ruimere opvatting’.
Fred de Swert

Kunstecho's
Echo's voor deze rubriek tijdig Insturen: Redactie Kunstecho's v. Tds.
‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12, 8400 Oostende.

Buitenlandse tentoonstellingen
Nederland
Zonnehof, Amersfoort: Wie was Mondriaan? (tot 14/5)
Stedelijk Museum, Amsterdam: Cijfers, letters, woorden. Eigen collectie (tot 6/5)
- Moderne kunst van toen in het stedelijk van nu (tot 1/5)
Rijksmuseum, Amsterdam: Engels Delfts aardewerk (tot 9/7)
Amsterdam Hist. Museum: Amsterdam die
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groote stad (tot 1/10)
Volkenkundig museum, Breda: Aziatische schaduwspelen (tot 18/6)
Sted. museum het Prinsenhof, Delft: Het Nederl. staatsieportret (tot 14/5)
Dordrechts museum: Abstracte geometrische kunst in Nederland (tot 14/5)
Stedelijk van Abbe museum, Eindhoven: William T. Wiley (tot 21/5)
van Abbemuseum, Eindhoven: Heinz Mack (5/5 tot 2/7)
Bistro du Théâtre, Eindhoven: Hedendaagse Nederlandse grafiek
Gemeentemuseum, Den Haag: Structure (tot 6/5)
Gemeentemuseum, Den Haag: Hout, houtsoorten, restauraties (5/5 tot 12/6)
't Coopmanshuis, Franeker: Visuele poëzie Frans Halsmuseum, Haarlem: Beelden
en tapijten (eigen collectie moderne kunst)
Raadhuis, Heerlen: Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Hedendaagse kunst
(tot 14/5)
De Vaart, Hilversum: de Haas, passieprenten (tot 14/5)
Boymans-van Beuningen, Rotterdam: 13 joegoslavische constructivisten (tot 29/4)
Boymans van Beuningen, Rotterdam: Kant uit eigen bezit (tot 17/7)
Stedelijk Museum, Schiedam: Begin abstracte kunst in Nederland (tot 4/6)
de Koningswei, Tilburg: Antwerpen, hart van Brabant (tot 25/4)
de Koningswei, Tilburg: Servaes en Kneulman (tot 14/5)
Rijksmuseum, Twente: Käthe Kollwitz (tot 28/5)
Museum van Bommel, Venlo: Galerij Veranneman (tot 1/5)

Canada
De ‘International Academy of Ceramics’ te Genève en de Canadese organisatie ‘The
Alberta Potters' Association’ zullen in augustus en september 1973 in Calgary en
Banff-Alberta, Canada een internationale keramiek tentoonstelling organiseren onder
de naam ‘Ceramics International '73’.
Inzendingen voor deze tentoonstelling zijn niet gebonden aan een thema.
De ingezonden werken, die voor 1 maart 1973 ter plaatse ontvangen moeten zijn,
zullen door een internationale jury worden beoordeeld vóór toelating tot de
tentoonstelling.
Voor inlichtingen en deelnemingsformulieren kan men zich wenden tot Ceramics
International '73. Government of the Province of Alberta, Department of Culture,
Youth and Recreation, Arts and Crafts Division, 11560 - 142 Street, Edonton, Alberta,
Canada.

Duitsland
Haus am Waldsee, Berlijn: 20 Europ. Maler 1945-1960 (tot 6/5)
Bauhaus-Archiv, Berlijn: Georg Muche, das druckgraphische Werk und
Zeichnungen (tot 29/4)
Kunsthalle, Köln: Emil Nolde (tot 29/4)
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Dokumenta (Kassel) eindigde met een deficiet van 8.000.000 fr. waarvoor directeur
Harld Szeeman ontslagen werd.

Frankrijk
Grand Palais, Parijs: Autour de Levy-Dhurmer. Visionnaires et intimistes en 1900
(tot 30/4)
Musée des Arts décoratifs, Parijs: Equivoques. Peintures françaises du XIXe siècle
(tot 14/5)
Musée Rodin, Parijs: Sculptures de peintres (tot 30/4)
Musée national des arts et traditions populaires, Parijs: Cinq siècles d'imagerie
populaire (tot 30/4)
Musée du Louvre, Parijs: Autoportraits de Courbet (tot 23/4)
Musée des arts décoratifs, Parijs: Sandberg ‘designe’ le Stedelijk Museum (tot
30/4)
Palais Soubise, Parijs: La vie quotidienne à Paris au 18e siècle (tot eind december)
Galerie Claude Bernard, Parijs: Claude Estève (tot 30/4)
Galerie de France, Parijs: Edouard Pignon (tot 12/5)
Musée Condé, Chantilly: François 1er et l'art du XVIe siècle (tot 30 sept.)

Engeland
Grosevenor House, London: The Grosvenor House Antiques Fair (13 tot 23/6)
Leonard Koetser Gallery, London: Dutch, Flemisch and Italian old Master Painting
(tot 31/5)

Italië
Diano Marina: Internationale prijs (laureaat Joseph Albers) (vanaf 26/5)

Zwitserland
Kunsthaus, Zürich: Oskar Schlemmer (tot 20/5)
Gimpel & Hanover, Zürich: Yves Klein retrospectieve (tot 5/5)
Van juni tot september 1973 wordt te Lausanne de 6e Biennale Internationale de
la Tapisserie gehouden.
Voor nadere inlichtingen over deelneming daaraan kan men zich wenden tot het
secretariaat van het Centre International de la Tapisserie Ancienne et Moderne,
Avenue Villamont 4, 1004 Lausanne.
De minimale afmetingen voor de inzending van een wandtapijt of textielobject
bedragen 5 m2. De keuze van de te exposeren kunstwerken berust uitsluitend bij de
jury van de Biennale.
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Provinciale prijzen
Brabant
De prijs voor de provincie Brabant voor de Vlaamse poëzie werd opgesplitst in twee
premies, respectievelijk toegekend aan Stefaan Van den Brempt (‘Een valkuil in de
wolken’) en aan de Brusselse dichter Dirk Christiaens voor de in het najaar van 1972
verschenen bundel ‘Damascus’. De prijs van de Franse poëzie ging naar Jeanine
Morilin.
De Letterkundige Wedstrijd 1973 is bestemd voor dramatische letterkunde.
Handschriften, of werken die na 1 januari 1969 werden gepubliceerd, moeten voor
1 juni in viervoud worden gezonden aan de Gouverneur, Dienst 53, Eikstraat 22,
1000 Brussel, waar ook het reglement te bekomen is.

West-Vlaanderen
De provincie schrijft een prijs van 30.000 fr. uit voor niet-gepubliceerde novellen
en/of kortverhalen (+ 20.000 fr. premies) en een prijs van 20.000 fr. voor na 1 januari
1969 gepubliceerde novellen of kortverhaal. Voorbehouden aan geboren of er 5 jaar
wonende Westvlamingen. Inzenden, anoniem of niet, vóór 15/6. Dienst voor Kultuur,
Zilverstraat Brugge, waar ook het reglement dient aangevraagd.

Oost-Vlaanderen
De provinciale prijs voor heemkunde werd toegekend aan Paul Rogghé (‘Een eeuw
Eeklo, 1830-1930’) en Luk Stockman (‘De brieven van Assenede en de vier
Ambachten’).

Affligem
Gregoriaans - Renaissance - Barok is een concert, dat doorging in de nieuwe kerk
van de abdij op 16/3 tot inzet van het abdijenjaar. Uitvoerders waren het Ensemble
Pro Musica en het Halleluija-koor (Inst. Dames van Maria) van Aalst. Andere
concerten zijn in het vooruitzicht gesteld.
Het cultureel centrum organiseert verder o.m. de tentoonstellingen ‘Verboden
Japanse kunst’ (6 tot 29/4), ‘Honest grafics’ (4/5 tot 20/5), ‘Willy Luyckx’ (25/5 11/6) en ‘Moderne Grafische Kunst’ (15/6 - 1/7).

Alveringem
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Het dagelijks bestuur van het Verschaeve-komitee (sekretariaat: Dorp 2) heeft twee
doelstellingen bekendgemaakt: de aankoop van de Verschaeve-kapelanij te
Alveringem en het veilig stellen van het Verschaeve-patrimonium. Het komitee wil
in 1973 ook een viertal kunstprogramma's realizeren en het voorziet op zondag 23
september een herdenkingsmis in de St.-Audomaruskerk, gevolgd door een
boekenbeurs en een expositie van kunstschilder Karel De Kandelaere.

Antwerpen
† Kunstschilder Herman Deckers overleed eind februari op hoge leeftijd. Ons medelid
had zich niet alleen als kunstenaar, maar ook op vele andere terreinen onderscheiden
bv. als Voorzitter van het Vlaams Volkstoneel en medestichter van het Vlaams
Economisch Verbond en van Caritas Catholica. Voor ons blijft hij de grote figuur
van de Pelgrimbeweging. Aan zijn naastbestaanden onze christelijke deelneming.
† Prof Dr. Ir. Stan Leurs overleed op 19/3 op bijna tachtigjarige leeftijd. Hij was
mede-stichter en ere-voorzitter van de VTB, Prof. em. aan de RUG, lid van de
Koninklijke Vlaamse Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.
Als architect, restaurator en opwekker van liefde voor landschap en monumenten,
bewees hij ons volk grote diensten. Onze deelneming aan zijn familieleden, o.m. ons
medelid Letterkundige Vander Veken.
Het Reizend Volkstheater o.l.v. Rik Jacobs heeft ook in maart een zeer uitgebreid
programma afgewerkt met niet minder dan een-
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entwintig voorstellingen, niet alleen in alle Vlaamse provincies maar ook in Duitsland.
Opgevoerd werd ‘Dubbel spel’ (R. Thomas), ‘Het dievenbal’ (J. Anouilh), ‘Mijnheer
Pirroen’ (Timmermans/Veterman), ‘Een dag in april’ (A. de Benedetti), ‘Het contract’
(F. Veber), ‘De prijs’ (A. Miller) en ‘Het huis van Don Joaquin’ (Rose Gronon).
Op 30/3 besloot Flor Peeters de orgelcyclus van de Filharmonische Vereniging. Op
het nieuwe barokorgel van het Paleis voor Schone Kunsten werden dit seizoen een
zestal recitals gegeven door beroemde buitenlandse gasten - Gustav Leonhardt, Karl
Schoonbroodt, Hubert Schoonbroodt - en Kamiel D'Hooghe.
Een Tweejaarlijkse prijs voor de Vlaamse humor wordt door de VTB-VAB
georganiseerd in 1974, met Staatkundige humor als motief. Prijzen: 6.000 fr. (+
gouden penning), 5.000 fr. (+ zilveren penning), 3.000 fr. De tekeningen moeten
vóór 15 december, behoorlijk verpakt, gezonden worden naar de VTB, St-Jakobsmarkt
45, 2000 Antwerpen, of mogen vóór 10 december afgegeven worden in een van de
16 VTB-kantoren. Een bevoegde jury doet uitspraak vóór zaterdag, 5 januari 1974,
dag waarop de tentoonstelling van de bekroonde en geselekteerde kartoens wordt
geopend in de Hendrik de Braekeleergalerij. Alle verdere inlichtingen worden graag
verstrekt, mits postzegel voor antwoord: St.-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen.
Een Internationale Zomercursus voor piano wordt door het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium georganiseerd met François Glorieux als professor.
Inlichtingen: Desguinlei 25.
De prijs van de Vlaamse Toeristenbond voor hem die in het afgelopen jaar het best
Vlaanderen in het buitenland bekend heeft gemaakt, gaat naar Jozef Deleu, uitgever
van het nieuwe tijdschrift Septentrion, de Franstalige tegenhanger van Ons Erfdeel.
Er waren 19 inzendingen uit 8 landen. De jury koos Deleu omdat zijn tijdschrift ‘een
belangrijk medium voor het uitdragen van de Vlaamse kultuur over onze grenzen
is’.
De Frans Van Cauwelaertprijs 1972 (100.000 fr.) werd toegekend aan Antoon
Vergote voor zijn werk ‘Godsdienstpsychologie’. De studie werd gekozen uit een
twintigtal ingediende werken. De prijs wordt volgend jaar voorbehouden aan een
werk over exacte wetenschappen. Inzendingen vóór 1 januari 1974 bij het sekretariaat,
Eric Sasselaan 55, 2020 Antwerpen.
De Antwerpse Promenadekoncerten worden stopgezet. Dat werd door voorzitter
Fernand Bertrand van de Middelheimpromotors meegedeeld tijdens een receptie na
het 19de Promenadekoncert. Het waren telkens dure spektakels, waarvan de grootste
financiële last werd gedragen door de Middelheimpromotors.
In het Middelheimpark wordt de 12e Biënnale van de Beeldhouwkunst gehouden
van 17/6 tot 17/10. Er zullen werken zijn uit Duitsland, Italië, Oostenrijk en
Zwitserland.
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Op het 36e Vlaams Nationaal Zangfeest, dat op 27 mei in het Sportpaleis te Antwerpen
wordt georganiseerd door het ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) zullen de
dirigenten Raf Belmans, Jan Brouns, Willem De Meyer, Hendrik Diels, Lode
Dieltiens, Jo Haazen, Theo Mertens, Armand Preud'homme, Fernand Van Durme
en Juliaan Wilmots achttien massaliederen dirigeren. Miel Cools en De Elegasten
zullen luisterliedjes zingen. De koren Con Amore en Carmina zullen daarnaast een
vierstemmige koorbewerking van Peter Cabus uitvoeren van het prachtige
‘Vlaenderen, boven al’ terwijl het koperensemble Theo Mertens een instrumentale
bewerking van Marinus De Jong op het Reuzenlied zal brengen.
De 8e dagen van het Vlaamse lied werden ingezet in het VTB-lokaal met een
huldiging van Jozef Simons, waarvan talrijke componisten teksten hebben op muziek
gezet. Een aantal ervan werden ten gehore gebracht, vooral Armand Preud'homme.
De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten hield op 24/2 een geslaagde Open
dag, een herhaling van het studenteninitiatief van 1969.
Op 24 februari was het 25 jaar geleden dat Ernest Van der Hallen te Lier overleed.
De voorman van het AVKS, kunstcriticus en letterkundige werd herdacht met een
eucharistieviering in de kerk van de Witte Paters.
Het Eenakterfestival van Amateurtoneel België-Nederland in het Zeemanshuis
eindigde, na tweemaal drie eenakters opgevoerd door drie Belgische en drie
Nederlandse groepen, met een diskussie waarvan voor Nederland Gerard Heystee
en Pyt van de Zee, voor België Oskar Ferket en Gerard Goedemé deelnamen. Spelers,
regisseurs en twee auteurs kwamen in de bespreking tussenbeide.
Vanaf januari verschijnt Gamma bij de Sikkel. Het is de voortzetting van de
tijdschriften ‘Vlaams Muziektijdschrift’ en ‘Platen Kiezen’. Door deze samenwerking
wil Gamma uitgroeien tot een kwalitatief hoogstaand tijdschrift, dat zich zowel richt
tot de muziekliefhebber en -beoefenaar als tot de discofiel.
Een Huldeconcert van Scherzo, studentenensemble van het Koninlijk Vlaams
Conservatorium ging door op 27/2 ter ere van de afscheidnemende leraren Rosquin,
de Groote, Bervoets, van de Velde en van Rijsselberghe.
De tweejaarlijkse Nationale Orgelwedstrijd voor de Prijs Alex Paepen zal in de loop
van de maand december 1973 ingericht worden door het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium te Antwerpen. Mogen aan deze wedstrijd deelnemen: alle
organisten zonder leeftijdsgrens, die aan een Conservatorium van België, tenminste
een Eerste Prijs voor Orgel behaald hebben, alsook de orgelleraars van de Koninklijke
Conservatoria van België. Van deze leraars wordt niet geëist dat zij een Eerste Prijs
voor Orgel behaald hebben. De nationaliteit van de deelnemers komt niet in
aanmerking. Prijzen: 50.000, 20.000 en 7.500 fr. Inlichtingen: Desguinlei 25.
Vermelden wij nog dat het Conservatoriumtoneel een toernee doet door het
Vlaamse land in regie van Jet Naessens en Luc Philips.
Het Katholiek Centrum voor Lektuurinformatie en Bibliotheekvoorziening vierde op
1 april zijn 50ste verjaardag in aanwezigheid van de Bisschoppen Mgr. Daems en
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De Smedt en van Minister Chabert van Nederlandse Cultuur. Deze laatste beloofde
een betere wetgeving op bibliotheekgebied, terwijl Xavier De Win de zorgen van
het katholiek bibliotheekwezen bekend maakte, dat aan vrijzinnige
versmachtingspogingen onderhevig is. Aan ons redactielid Paul Hardy werd hulde
gebracht, evenals aan de grote diensten bewezen door het Centrum en door
‘Boekengids’.
Naar aanleiding van het Afscheid van Dr Walther Vanbeselaere als hoofdconservator
van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten gingen twee lezingen door over
Ensor en Wouters op 1 april in het Museum. Verbond en tijdschrift bieden hier hun
dank voor alles wat ons redactielid in al die jaren heeft gepresteerd, voornamelijk
voor de Vlaamse kunst, en tevens hun oprechte wensen voor vele jaren van rust,
gepaard met wetenschappelijk werk. Op 18/3 was het Dr Gilberte Gepts, die een
voordracht hield nl. over ‘Facetten van de beeldhouwkunst in deze eeuw’.
Een Continentale Video en Film toer begint in het I.C.C., Meir, op 31/3 tot 8/4. Naar
een idee van Hugo Heyrman worden door een mobiele bioscoop doorlopende
vertoningen gehouden van recente films van kunstenaars en marginale filmmakers,
tot promotie van de niet-commerciële filmsector. Nadien worden ook andere plaatsen
in binnen- en buitenland bezocht. Raoul Servais neemt vanzelfsprekend een
belangrijke plaats in in het programma.
De deelname van de inwoner aan zijn environment is het motief van een 2de Seminarie
voor architectuur ingericht door CEA en CERE. Het gaat door van 13 tot 20 mei
hoofdzakelijk in het I.C.C., Meir. Voor deelname inschrijven: CERE, Telemachuslaan
16, 1190 Brussel.
Het Kathedraalkoor zong o.m. in de Pius X-kerk te Oosterveld o.l.v. Jan Schrooten.
In juli maakt het koor een toernee in uitwisseling met het Franse Choeur National
Universitaire.
Verscheidene bij het Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond aangesloten
toneelkringen trekken naar het buitenland. In april gaat het Nieuw Schouwtoneel op
toernee in de Duitse garnizoensteden waar Belgische militairen gelegerd zijn. In juli
volgt De Linde uit Veerle. Twee kringen uit Schoten gaan het verbond
vertegenwoordigen op internationaal niveau: De Verbroedering treedt op tijdens het
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festival voor jeugdtoneel in Braunschweig, De Ware Vrienden gaat naar het
internationaal éénakterfestival in het Antwerpse Zeemanshuis. Op de
verbroederingsavond van de toneelamateurs in Antwerpen bracht men ook
hoogtepunten van het voorbije seizoen in herinnering. Dank zij het Vondeljuweel
kreeg het werk ‘Puin’ van Maxim Krojer bekendheid. Zowel de gouwdag te Schoten
als het toneel-weekend te Houthalen kende grote bijval. Door De Bloeiende Roze
uit Hinge werden glansrijke voorstellingen gebracht te Korbach, in Duitsland, en in
verscheidene kazernes. Het Nieuw Schouwtoneel veroverde meer dan 90 procent
van de punten in het Antwerpse stadsfestival. Caritate, OSEA en Broedermin
behaalden zilver. Voor de aangesloten kringen is het jongste Landjuweel een sukses
over geheel de lijn geworden.

Averbode
Het Lentefestival 1973 gaat door in de abdij met koncerten van Frederic Gevers
(30/3), het Trio van Brussel (13/4), het Houtblazerstrio Lyrica (27/4) en het
Koperensemble Theo Mertens (11/5). Inschrijven: Averbodium, Abdijstraat 1 (telefoon
013/710.70). Bovendien houdt de abdij in het kader van het abdijenjaar open deur
tijdens de weekends en de tentoonstellingen ‘Hedendaagse religieuze kunst’ (9 tot
24 juni) en ‘Historische schoonheid van Averbode’. Vermelden wij nog dat de abdij
de publicatie heeft ingezet van een nieuw tijdschrift ‘Averbode’ (100 fr., giro 931776,
Averbode). Het verschijnt vier maal per jaar.

Berchem
De vereniging voor science-fiction en fantastiek, SFAN, schrijft een prijsvraag voor
een kort sfverhaal en een voor sf-tekenkunst uit. Prijzen resp. 5.500 fr. en 1.450 fr.
Inzenden voor 4 mei 1973 bij Daniël De Raeve, Cogels Osylei 37, 2600 Berchem,
bij wie men alle nodige informatie kan bekomen.

Boechout
Een Volks- en kleinkunsttornooi gaat door op 20 mei in het Capenberg-Oxaco-Center,
Borsbeeksesteenweg 45. Het betreft een talentenjacht op het gebied van Nederlands
chanson en luisterlied, Nederlands cabaret, Internationale volksmuziek en ballet.
Inschrijven vóór 1 mei; inlichtingen op Capenberg. Belangrijke prijzen en
medewerking van het A.N.Z.

Boedapest
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Van 15 september tot 1 oktober 1973 zal te Boedapest het 13e Internationale
Muziekconcours voor viool, cello en strijkkwartet worden georganiseerd. Het staat
open voor violisten en cellisten, die geboren zijn na 1 januari 1941, terwijl voor de
leden van een strijkkwartet de gemiddelde leeftijd van 35 jaar (d.w.z. te samen niet
meer dan 140 jaar) geldt. Aanmelding vóór 1 mei 1973 bij Büro der Budapester
Musikwettbewerbe, Budapest 5 P.O.B. 80, Vörösmarty tér 1, alwaar tevens nadere
inlichtingen kunnen worden verkregen.

Boom
In 1974 bestaat het Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond van Antwerpen 50
jaar. Naar aanleiding daarvan schrijft het een prijsvraag voor het beste toneelwerk
uit (50.000 fr.). Inzendingen voor 1 maart 1974. Reglement bij het AKVT-sekretariaat,
p/a Karel Beeckmans, Meiklokstraat 11, 2650 Boom, tel. 03/88.18.23. Uitslag in mei
1974. Het bekroonde werk wordt opgevoerd tijdens het driejaarlijks toneelfestival
‘Vondeljuweel’ 1975.

Bree
Van 4 tot 19 augustus zal te Bree (Limburg) een Wereldmuziekconcours worden
georganiseerd voor amateur Harmonie-Fanfaregezelschappen, Brasbands en
Tamboerkorpsen.
Inschrijvingen dienen te geschieden vóór 1 april bij het secretariaat van het
Wereldmuziekconcours, Gemeentehuis, alwaar tevens inlichtingen worden verkregen.

Brugge
De 10e Internationale Muziekdagen worden van 27/7 tot 10/8 georganiseerd in het
kader van het Festival van Vlaanderen. Zij zullen voornamelijk bestaan uit: enerzijds
de 4de Internationale Orgelweek met concours J.S. Bach, interpretatiecursussen en
concerten (27/7 - 4/8) en anderzijds een concertenreeks onder de titel Musica
Britannica (30/7 - 10/8). Voor inschrijvingen, inlichtingen en abonnementen:
Secretariaat Internationale Muziekdagen, C. Mansionstraat 30. Sponsor is de Bank
van Roeselare.
Aansluitend bij de orgelweek is er ook een clavecimbelweek voorzien in dezelfde
periode met eveneens een concours.
De Brugse musea ontwikkelden hun restauratieactiviteit door een nieuw atelier uit
te rusten op initiatief van hoofdconservator Alin Janssens de Bisthoven. Een vijftigtal
schilderijen werden behandeld. De eerste taak was zeker de restauratie van ‘De
Kruisiging’ van Jan Provost, een paneel uit Koolkerke dat in ‘Schatten voor Brugge’
een revelatie werd. Prioritaire gevallen waren ook de schilderijen uit de
Onze-Lieve-Vrouwkerk, ‘De bewening van Kristus’, het meesterwerk van Gerard
David ‘De Verheerlijking’ en verder nog ‘O.L.V. van den Drogen Boom’, een drieluik
van Pieter Claessens dat voor de kerkfabriek van Sint-Walburga werd gerestaureerd.
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Ook een 17e eeuws wandtapijt dat wegens zijn slechte staat jarenlang in de reserve
van de stedelijke musea te Brugge werd bewaard, werd gerestaureerd. Het tapijt dat
nu te bezichtigen is in de keramiekzaal van het Gruuthusemuseum te Brugge stelt
een episode voor uit de geschiedenis van Thomyris, koningin der Scythen die de
dood van haar zoon wreekt.
De Museumactiviteit 1973 werd door schepen van Cultuur Traen aan de pers
medegedeeld. Er is eerst de overdracht van het Sint-Janshospitaal door de C.O.O.
die de Stad de kans geeft om, op een oppervlakte van meer dan drie hektare een
kultuur-, museum- en onthaalcentrum van internationale allures te maken. Er is de
nieuwe viertalige catalogus voor het Groeninghemuseum en de nieuwe catalogussen
voor het Gruuthuse-museum naast de nieuwe uitbouw van het Steenmuseum. Er is
de Steinmetz-verzameling en de uitbreiding van het Arenst-huis. De schepen
vermeldde ook de restauratie van de ‘Schoenmakersrente’ in de Balstraat, museum
voor Volkskunde, dat door lic. Dezutter zal worden ingericht (opening in juni 1973).
In het Guido Gezellemuseum ten slotte wordt in mei a.s. de tweede faze van de
restauratiewerken aangevat. Twee tentoonstellingen werden aangekondigd: de
retrospektieve Jules Fonteyne (mei-juni 1973) en de expositie Vlaamse schilderkunst
uit Praag. Deze zomer loopt te Praag deze tentoonstelling gewijd aan Vlaamse
meesterwerken en in 1974 komt zij naar Brugge.
Ons Dorado, het bekende jeugdensemble van het St.-Lodewijkscollege (orkest, mime
en koor), hield op zaterdag 10 maart een feestelijke 300ste uitvoering in de
Koninklijke Schouwburg. Als naar gewoonte had de gewaardeerde muziekpedagoog
Paul Hanoulle de leiding van de groep die hij zelf heeft gesticht. Het was tevens een
eerste testing met het programma waarmede het ensemble een toernee in de USA
zal doen.
De Educatieve dienst der Brugse musea, die door de hoofdconservator werd opgericht,
wordt verder uitgebouwd o.l.v. juffrouw Lauwers. Behalve voordrachten en geleide
bezoeken voorziet de dienst nu ook in allerlei acommodaties voor het onthaal, met
het doel de musea van ‘bewaarplaatsen’ tot ontmoetingscentra te maken. Op 11/3
hield lic. A. Moerman een voordracht over ‘Aspecten van het symbolisme’.
De Brugse Boekenbeurs werd op 30/3 geopend met een voordracht van Michel van
de Plas over Bomans en toespraken van burgemeester Van Maele en Dr H. Peeters,
voorzitter van het komitee. Talrijke manifestaties hebben in het kader van de
Boekenbeurs plaats gehad. Bij de opening werd een minuut stilte onderhouden ter
nagedachtenis van ons diep betreurd redactielid letterkundige Lucien Dendooven.

Brussel
Met de bedoeling de toepassing van de wet van vraag en aanbod op het vlak van de
hedendaagse beeldende kunsten te bestuderen werd een nieuw Informatiecentrum
voor Artistieke Dokumentatie opgericht: het C.I.D.A. (letterlijk: Centre d'Information
et de Documenation Artistique). Het is een dochter van het C.E.R.I., het Europees
Centrum voor Research over de Investering, zelf ontstaan onder de bescherming van
het I.C.H.E.C., het franstalig Katoliek Hoger Instituut voor Handelsonderwijs te
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Brussel. C.E.R.I. en C.I.D.A. staan onder de leiding van J.A. Horn, professor aan dit
Hoger Instituut. Een van de eerste werkzaamheden bestond in het elektronisch
verwerken van de resultaten van de veilingen van moderne schilderijen in België
sedert 1960. De resultaten werden per kunstenaar op steekkaart gebracht en door
middel van een grafiek werd de stijgende of dalende waarde in beeld gebracht,
begeleid door een kommentaar van deskundigen.
De basisstudie loopt over de periode 1961-72 en bevat een individuele steekkaart
voor 151 he-
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dendaagse Belgische kunstenaars, van wie drie of meer werken op veilingen
verschenen, en een volledige lijst van alle werken van 145 hedendaagse Belgische
kunstenaars, die slechts één of tweemaal in een veilingzaal te koop werden gesteld.
Abonnement ± 11.000 fr.
Omnibussen ‘Vlaanderen in de wereld’ worden door de Reinaert Uitgaven voorbereid.
Binnenkort verschijnt de eerste, van de hand van ons redactielid Arthur Verthé en
m.m.v Bernard Henry. Het is gewijd aan de Noordamerikaanse Vlamingen; er zijn
er bijna 100.000 (475 blz., geïllustreerd). De tweede verschijnt in 1974 (Latijns
Amerika, Afrika, Oosten en Australië). De derde in 1976 (Frankrijk en Wallonië).
Herinneren wij nog dat Pater Verthé zopas te Den Haag de Visser-Neerlandiaprijs
ontving als steun ‘voor zijn globale inventaris van de historische en internationale
betekenis van Vlaanderen’. Een verdiende onderscheiding. Het is op voorstel van
Arthur Verthé en met zijn medewerking dat ons Kunstenaarsverbond in 1974 een
grootse tentoonstelling zal houden te Brugge van Vlaamse kunstenaars in het
buitenland. Daar zal vanzelfsprekend een prachtig nummer van ‘Vlaanderen’ over
verschijnen.
De stad Brussel organizeert een nederlandstalige en een franstalige wedstrijd (50.000
fr. elk) voor een roman, verhaal, novelle of essay. Inzendingen voor 1 mei a.s.
Reglement bij Dienst voor Schone Kunsten. Administratief Centrum van de stad
Brussel, Anspachlaan 6, 1000 Brusel.
De Scriptores Catholici, de vereniging der katholieke schrijvers van België, heeft
haar literaire prijzen voor het jaar 1972 toegekend. De laureaten zijn: Louis Baeck
voor zijn essay: ‘Groei en onkruid in de welvaartstaat’ en Joseph Basile voor zijn
essay ‘Croissance 3: les trois composantes de notre futur’. De prijzen zullen worden
uitgereikt tijdens een receptie op vrijdag 11 mei.
De Verkiezingen in de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen op 18/2 gaven
volgende uitslag: Herman Vos (147 st.), Irène van Goeree en Julien van Remoortere
(122 st.), Fred de Swert (95 st.) werden verkozen voor de vier beschikbare
bestuursplaatsen. Volgden: Robberechts (84), Jet Jorssens (56), J.E. Daele (51), L.
Stassaert (47) en M.J. Vercruysse (3). De gekozenen hadden de steun van het CVKV,
dat bijna evenveel leden-letterkundigen heeft als er de VVL telde op 1 januari 1973.
Nadat ons verbond als blijk van pluralisme zijn leden-letterkundigen in het
verbondsblad ‘Tijdingen’ gevraagd had de verkiezing van vier niet-christelijk
georiënteerden te begunstigen, werden op 8/5 verkozen. I. Michiels, Jaak Brouwers,
Monika van Paemel en Marc Braet. Dit in vervanging van Lucien Dendooven (†),
Fred Germonprez, Hubert Lampo en Herman Vos (uittredenden). Het bestuur bestaat
dus thans uit: 9 christelijk georiënteerden (waarvan 1 nietstemgerechtigde juridische
adviseur) en 8 anderen (waarvan 4 nietstemgerechtigde erevoorzitters).
De laureaten van de Jonge Belgische Schilderkunst en Beeldhouwkunst zijn: voor de
beeldhouwkunst Pierre Culot (Roux-Miroir, Br.), Jean Glibert (Brussel) en Francis
Vaes (Tienen), voor de schilderkunst Loe Coopers (Gent) en P.-M. Courtois (La
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Roche). Loe Coopers had medegedongen met een reeks dia's. Vooral de conceptkunst
kwam aan bod, ook bij de 36 onderscheidingen en vermeldingen, die werden
toegekend en te bezichtigen waren tot 14/3 in het Paleis van Schone Kunsten.
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Oude Markt te Brussel organizeert het
Komitee van Kramers en Handelaars een schilderwedstrijd waaraan iedereen kan
meedoen. Inlichtingen hierover zijn te bekomen bij de H.C. Drabbé, Hektoliterstraat
14.
De Unie der Belgische Componisten stelde een memorandum op over de muziek als
bedreigde ekonomische en kulturele sector. Dit om te protesteren tegen de
monopolisatie van het concertwezen in ons land door buitenlandse impressarii.
Gevraagd wordt dat de officiele steun hoofdzakelijk zou ten goede komen aan eigen
musici.
Het Nederlandstalig Muziekconservatorium bracht een keurige uitvoering van de
Johannespassion van Bach o.l.v. André van der Noot en met Kamiel D'hooghe aan
het orgel. Medewerking boden de Cantores van Brugge.
De driejaarlijkse prijs voor de graveerkunst werd toegekend aan Maurits Pasternak
uit Ukkel. De wedstrijd was voorbehouden aan Belgische graveurs, van minder dan
40 jaar.
In het kader van een door het Ministerie van Middenstand, nationale commissie voor
Kunstambachten, ingerichte Prijskamp voor het vervaardigen van een karton voor
glasraam bestemd voor de versiering van een historisch gebouw werden volgende
kunstenaars bekroond: Prijs ex-aequo van 11.000 fr. voor André Matthijs uit Hasselt
en Jos Vos uit Zichen-Zussen-Bolder. Eerste aanmoedigingsprijs van 5.000 fr. voor
Paul De Rijck uit Kerksken, Tweede aanmoedigingsprijs van 4.000 fr. voor Luc van
Schuylenbergh uit Aalst en derde aanmoedigingspremie Eric Wampers uit Elderen.
De winnaars zijn respectievelijk leraar en leerling van het Provinciaal Hoger Instituut
voor Toegepaste Kunsten en Kunstambachten te Hasselt.

Den Haag
Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) heeft bij het Nederlandse en Belgische
kabinet, bij parlementsleden en politieke partijen in beide landen gepleit voor
versnelling van het proces van kulturele integratie tussen Nederland en Vlaanderen,
nu de kulturele autonomie van de nederlandstalige gemeenschap in België tot stand
is gekomen. Volgens het ANV is de belangstelling van Nederlandse zijde voor
Vlaanderen (en omgekeerd) de jongste jaren sterk gegroeid. Het stelt voor
werkgroepen in te stellen die de mogelijkheden van institutionalizering van het
integratiebeleid ter studie zouden nemen.

De Panne

Vlaanderen. Jaargang 22

Een Tentoonstelling ‘Religieuze kunst tematiek’ wordt in het nieuw gemeentehuis
georganiseerd in de maand augustus door de Vrienden van de Moderne religieuze
kunst VZW (Oostende, Pontonstraat 12). Vlaamse en ook Noordfranse kunstenaars
zullen aan bod komen.

Diest
De Diestse Kunstkring houdt zijn jaarlijkse groepstentoonstelling in het Cultureel
Centrum Begijnhof van 7 tot 23/4. Inleider was Jos Philippen. Deelnemers: H. Block,
G. Clemens, A. Corten, F. Colling, F. Demonseau, D. Hasenbroekx, E. Juchtmans,
J.P. en P. Engelen, C. Pardon, B. Stikkers, P. Van Leeuw, J.E. Van Vlaslaer en M.
Verhaegen.

Genk
Kunstgalerij Antiqua zet haar activiteiten verder. O.m. was er een tentoonstelling
van oude ikonen en ethnografica in januari.

Gent
Onder grote belangstelling werd ons redactielid Miel Kersten op 18/2 in het
St.-Lukasinstituut gehuldigd, dit naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag. Hij is
tevens 25 jaar voorzitter van de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers.
De jubilaris schreef talrijke verzenbundels, o.a. ‘Licht en genade’, ‘Uw adem in de
wind’ en de roman ‘Langs liefdewegen’. De feestrede werd gehouden door ons lid
Frans De Vleeschouwer. Muziek en zang brachten ons: Hans Melen, redactielid van
ons tijdschrift, Jan Douliez, Yolande Goes en Willy D'Heere. Miel Kersten mocht
talrijke huldeblijken in ontvangst nemen. Albert de Longie, provinciaal voorzitter
van het CVKV, bracht de groet van onze vereniging, wenste de gevierde nog veel
gelukkige jaren en de genade van de inspiratie. Miel Kersten besloot de geslaagde
vergadering met een blijmoedig dankwoord.
Het Nationaal Jeugdtheater o.l.v. Hugo van der Cruyssen gaf in het Gravensteen
een voorstelling van ‘Esmoreit’. De programmabrochure bevatte de studie van K.
Langvik-Johanessen ‘Mythologie en mythos in het hoofse drama Esmoreit’. ‘De
gesellen van den spele’ acteerden in een regie van J. van de Velde.
Het Centrum voor Kunstambachten - St.-Pietersabdij zette zijn activiteiten in met
niet minder dan zes tentoonstellingen. Bij de opening besprak schepen van Cultuur
Van de Weghe het jaarprogramma en bracht alvast het nieuws dat binnenkort het
museum van Sierkunsten opnieuw zal kunnen geopend worden dank zij de harde
taal die zijn diensten gesproken hebben. Hij herinnerde aan wat het centrum in 1972
gepresteerd heeft: de antiekbeurs, Snellaert en zijn tijd, het forum van de
kunstambachten. Dit jaar zijn 37 manifestaties en tentoonstellingen voorzien, met
als voornaamste, wat de eigen organisaties betreft: het tweede
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nationaal forum van de grafiek en een grote retrospektieve Octaaf Landuyt, die de
hele abdij in beslag zal nemen. Het CVKV verhoopt dat de door haar in de
St.-Pietersabdij georganiseerde Felix de Boeck-retrospektieve niet minder belangrijk
zal zijn.
De Antiekbeurs van Vlaanderen wordt gehouden in het Centrum voor
Kunstambachten, St.-Pietersabdij tot 1 mei.
In het teken van haar jubileumviering verplaatste de Gentse Oratoriumvereniging
de jaarlijkse uitvoering van de Matteuspassie van de opera naar de katedraal. De
uitvoering lag in handen van Leonce Gras die de Antwerpse Filharmonie dirigeerde.
De Vlaamse zangeres Erika Pauwels neemt deel aan het Madame Butterfly-wedstrijd
in Nagasaki (Japan). Zij is de eerste Belgische zangeres die naar de beroemde
wedstrijd gaat. De Gentse sopraan studeerde bij Vina Bovy en is sedert verscheidene
jaren verbonden aan de KVO te Antwerpen.
Een Herdenking Jef Tinel ging door in het Crombeeninstituut. Inrichter was het
Tinelkomitee in het kader van de Dagen van het Vlaamse lied. Jozef van Overstraeten
hield de akademische rede. Het kinderkoor van Beveren-Waas, het meisjeskoor
Amabile en het Jef Tinelkoor brachten werk van de componist ten gehore.
De Gentse opera wordt een VZW. Dit heeft het schepenkollege van Gent besloten.
Het nieuwe statuut dient nog door de gemeenteraad bekrachtigd te worden. Van deze
vereniging zullen drie subsidiërende lichamen deel uitmaken, nl. het Rijk, de Provincie
en de Stad zelf. Gent koos deze formule omdat deze haar waarde bewees bij het
NTG.
De Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers geeft een reeks dichtbundels
uit: ‘Poëtisch Gastmaal’. In 1964 kwaam reeks I van de pers, in 1965 reeks II, in
1966 reeks III, in 1970 reeks IV en thans reeks V. Het ligt in de bedoeling op die
wijze een gelegenheid tot publicatie te bezorgen aan eigen leden en daarnaast
niet-leden, ook van buiten de provincie, ten einde de bundels zo representatief
mogelijk te maken voor de huidige Vlaamse poëzie. In reeks V komen aan de beurt:
Albe, Marcel Brauns, Pieter Geert Buckinx, Berten Engels, Gery Helderenberg,
Lieven Rens, G.J. Wyckaert met elk tien gedichten. De betrokken dichters deden
zelf een keuze uit eigen werk. Aan de uitgave is bijzondere zorg besteed: stevig
gekartonneerd boek, mooi papier, sierlijk lettertype en illustratie van kunstschilder
Jos. Van den Abeele. (125 fr. overschrijven op postrekening 107392 van de V.K.O.S.,
Guido Gezellelaan 54, Deinze).

Gentbrugge
40 + 40 = 80 was een tentoonstelling van beeldhouwwerk en tekeningen in galerij
Dizein (J. Vandermeulenstraat) in januari gehouden. Er was werk o.m. van Jean
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Bilquin, Roger Bonduel, H. Declercq, Hélène Keil, Danny Matthys, Timmer, J. van
de Kerckhove, Paul van Gijsegem, Paul van Rafelghem, Luc Verlee, José Vermeersch.

Hasselt
De Stichting het Groot-Limburgs Toneel, Maastricht-Hasselt, kreeg een prijs
Visser-Neerlandia ‘voor de eerste verwezenlijking van de kulturele integratie tussen
Noord en Zuid op het terrein van het beroepstoneel’. Hij werd uitgereikt te Den Haag
op 17 maart.
55 Limburgers aan het woord kwam van de pers. Het is een uitgave van de Vereniging
van Limburgse schrijvers (200 blz.) op 1400 ex. gedrukt door de Concentra-persen.
Een gelukkig initiatief. Bestellen op het sekretariaat: Trudo Hoewaer, Toekomststraat
29. De Vereniging organiseert op 18 april een algemene vergadering te Stevoort en
beoogt in de maand mei een ontmoetingsdag met de Kempische Schrijvers te houden
te Antwerpen. De Statutaire vergadering gaat door in het najaar in het Hasseltse
Cultureel Centrum.
Alvast hield het gemeentebestuur op 27 april een Thans-huldiging m.m.v. de
Vereniging van Limburgse Schrijvers. Behalve een academische zitting was er de
opening van een H. Thanstentoonstelling (tot 1 mei).
Het Poppenspel in Limburg zal zich verder kunnen ontplooien dank zij de
poppenspelersschool, die Werner Vandeweert hoopt op te richten. Hij leidt reeds de
groep Ratjetoe van Houthalen en heeft het eerste speelseizoen in het Cultureel
Centrum met een poppenshow op 14 april afgesloten.
Het Limburgs Toneelverbond stuurde een protestschrijven naar de Minister van
Nederlandse Cultuur in verband met de uitslagen van het Landjuweel, waarbij twee
Limburgse kringen, vooral de kring van As door de jury op onbillijke wijze zijn
behandeld geworden. Het wijst op verscheidene anomalieën, die zich inderdaad
hebben voorgedaan en die van aard zijn om het vertrouwen in de inrichtende instelling
te schokken. Men denkt eraan voortaan van deelname af te zien.

Houthulst
Een Zangfestival wordt op 13/5 georganiseerd door het Zangkoor Jubilate in het
Parochiaal Centrum. Een zangwedstrijd voor luisterliedjes wordt hieraan verbonden,
voorbehouden aan Westvlamingen; door preselektie worden twaalf finalisten
aangewezen. Inschrijving en reglement: F. Bijttebier, Melanedreef 2A. Presentatie
en leiding berusten bij Walter Capiau.

Ieper
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Een Grafsteen voor Robrecht van Bethune, de Leeuw van Vlaanderen, werd in de
St.-Maartenskerk ingehuldigd ingaande op een wens van Rose Gronon. Dit gebeurde
op initiatief van de Jef Lesagekring, voorgezeten door Daniel Merlevede, die in de
Hallen de hulderede uitsprak. Prof. Theo Luyckx evenals Prof. G. Degroote
behandelden de historische aspecten.

Knokke-Heist
De tentoonstelling Van Permeke tot heden, keuze uit de verzameling van de provincie
West-Vlaanderen met recente aanwinsten, gaat door van 7/4 tot 29/4 in het Casino.
De 12e Wereldkartoenale zal drie kategorieën hebben: de gewone tijdkritische kartoen,
de humor in het verkeer en de humoristische gebruiksgrafiek. Inlichtingen voor deze
internationale confrontatie aanvragen: Wereldkartoenale 12, Stadhuis (tel.
050/644.12).

Kolen
De Basilicaconcerten hebben het klooster van Kolen ingeschakeld in het kader van
het abdijenjaar (10/6).

Kortrijk
Het Begijnhof, opgericht in 1238, zal gerestaureerd worden. Het huis van de
Grootjuffrouw wordt begijnhofmuseum en Herman Roelstraete bestudeert de
restauratie van het zeventiende-eeuwse orgel. Het ware ongetwijfeld wenselijk dat
men eens een tentoonstelling zou houden van schilderwerken, die door het Kortrijkse
begijnhof werden geïnspireerd (Hilaire van Biervliet, Viérin en vele anderen). Wie
neemt dit initiatief?
De gemengde zanggroep De Nachtegalen biedt een gevarieerd programma voor
plechtigheden, eucharistievieringen en concerten o.l.v. Toon Mayeur (E. Tinellaan
30). Contactadres: Hilde Velghe, Groeningestraat 37, Harelbeke.

Leuven
De St.-Pieterskerk zal gedeeltelijk tot museum omgewerkt worden door een glazen
afsluiting van koor en kooromgang. Daar zullen dan de kostbaarste kunstwerken van
de kerk geplaatst worden o.a. de werken van Dirk Bouts.
Toka (Toneelkamer) is een vereniging op 24/2 gesticht om aan Leuven een
professioneel gezelschap te geven, dat reeds optrad in 't Karsouwke.
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Een nieuwe vereniging, de Vrienden van het museum werd voor enkele weken
opgericht en gaf reeds een jaarboek uit ‘Arca Lovaniensis’. Men kan lid worden door
storting van 250 fr. (inlichtingen in het museum). Een lovenswaardig initiatief van
conservator Jan Crab. Het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens bevindt zich in
de Savoyestraat 6, bij het Fochplein, in het herenhuis dat door Senator vander Kelen
voor dit doel in 1920 werd gelegeerd, het oude Collegium Sabodiae. Het bevat
schilder- en beeldhouwwerken en ook kunstambachtelijke werken, waarvan vele
zeer grote waarde hebben.
In het Lemmensinstituut werd o.l.v. Eduard Flipse de Matthäus Passion van Bach
uitgevoerd door eigen koren, opgesteld als in Bachs tijd, en de Filharmonie van
Antwerpen. Viola da

Vlaanderen. Jaargang 22

117
gamba speelde Sigiswald Kuijken. Flipse opteerde voor een klassieke versie en werd
daarbij uitstekend geholpen door een de koren van het Lemmensinstituut, kundig
voorbereid door Paul Schollaert.

Lier
De schildersprijs van Lier werd gewonnen door Staf Zerk, met ‘Watergang Prosper
Polder’. Ook de tweede prijs sleepte hij in de wacht, met ‘Haringen met bruine buik’.
De derde prijs ging naar Marie-Elise voor haar ‘Petrus Provo’. Uit 120 inzendingen
waren dertig doeken geselekteerd. Deze schildersprijs, dank zij een gift van dr. M.
Cordemans uitgeschreven door de kring Raymond de la Haye, zal om de twee jaar
worden gehouden, afwisselend met een tweejaarlijkse literaire prijs ‘Marcel
Cordemans’.

Mariakerke
Een Zomersalon wordt ingericht van 6 juli tot 2 oogst door Galerij Marca (Bosstraat).
Het belooft een merkwaardig ensemble te zullen worden.

Middelkerke
De nieuwe Galerij ‘'t Scep vol wonders’ werd begin maart geopend met een
tentoonstelling G. Laenen (Van Cailliestraat 24, bij het Casino). Directie Ria
Decuyper.

Minneapolis
Het Muziekpedagogisch kongres dat in deze stad doorging van 2 tot 7/4 werd
voorgezeten door ons medelid Jos Wuytack, die er ook seminaries zal leiden over
‘Ostinato, heart of active music making’. Dance, sing and play with you’ en
‘Improvisation, a music communication’. Daarna doceert Wuytack tijdelijk aan de
University of Southern California te Los Angeles. Hij is professor aan het
Lemmensinstituut te Leuven.

Neerpelt
De Keurgroep Tijl vierde zijn 15-jarig bestaan door een galavoorstelling in het
Dommelhof, in aanwezigheid o.m. van Staatsekretaris D'hoore en hulpbisschop Mgr.
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Schreurs. Tot nog toe hebben 250 jongens aan de groep deelgenomen. Groepsleidster
is thans Alicia Borghten.

Oostende
Brocante (St.-Sebastiaanstraat 8) wordt nu ook kunstgalerij o.l.v. de heer en mevrouw
Hautman. Eerste tentoonstelling: Denise Verstappen (vanaf 7/5).

Poperinge
De selectie Prijs van Kortenberg voor tekenkunst werd van 23/2 tot 4/3 vertoond in
de galerij Jules Boudry (Bank van Roeselare) onder de auspiciën van de Hoppekring.
Inleiders waren Dr Michiel Outtier en Marcel Duchateau.

Rekem
Het Graf van Dichter Hilarion Thans zal weldra waarschijnlijk, op voorstel van de
Vereniging van Limburgse schrijvers, door het gemeentebestuur verplaatst worden
van het kerkhof naar het kapelleke in de Hilarion Thansstraat.

Roeselare
De Mariavespers van Claudio Monteverdi worden uitgevoerd op 2 mei o.l.v. Kamiel
Cooremans in het kader van het 100-jarig bestaan der O.-L.-Vrouwkerk. De koren
Audite Nova, Cantate, Cantabile en Colliemando bieden hun medewerking.
Organisatie Camerata - Roeselare. Voordien op 17/4 werd in de St.-Amandskerk
‘Jephte’ van Carissimi door de Stedelijke Muziekacademie, dir. J. Maertens, ten
gehore gebracht, samen met werken van Vic Nees e.a.

Schelderode
Kunstforum exposeert van 31/3 tot 29/4 grafisch werk van de befaamde Chileense
kunstenaar Roberto Sebastian Matta. Voordien was Lucebert aan de beurt geweest.

Schoten
De vereniging voor muziekgeschiedenis werd opgericht op 19 april 1931 met als doel
‘het bevorderen der muziekgeschiedkundige studiën en het uitgeven van oude
nationale muziekwerken’. Zij is lid van de Internationale Gesellschaft für
Musikwissenschaft (Basel). Haar zetel is het Koninklijk Vlaams
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Muziekconservatorium, Desguinlei 25, 2000 Antwerpen. De vereniging publiceert
de reeks partituuruitgaven ‘Monumenta Musicae Belgicae’ (reeds tien delen) en het
‘Vlaams Jaarboek voor Muziekgeschiedenis’ (vier boekdelen) met oorspronkelijke
bijdragen over diverse gebieden van de muziekwetenschap. Inlichtingen op het
secretariaat Irène Bogaert, Wouwersdreef 10, 2120 Schoten.

Sint-Truiden
De Basilicaconcerten zullen opnieuw veel belangstelling krijgen. Zij gaan door in
het Seminarie (6/6), de O.-L.-Vr.-kerk (13/6) en St.-Gongulfus (20/6). In het nabije
Kortenbos is er ook een concert op 8/6 evenals in de kastelen van Kolmont, Heers
en Heks.

Stevoort
Een Boekenbeurs wordt op 28 april door Heideland m.m.v. de Vereniging der
Limburgse schrijvers ingericht en geopend door Voorzitter Jozef Droogmans in
Instituut Mariaburcht. Vooral het Limburgse boek wordt aan de orde gesteld. Daar
gaat ook op dezelfde openingsdag de algemene vergadering van de Limburgse
schrijvers door.
Het programma vermeldt nog een koreografisch licht- en klankspel o.l.v. Flor Bruninx
met medewerking van Jan Colson e.a., evenals tentoonstelling van kunstenaars uit
de streek (Jos Donné, Flor Bruninx, Fr. Heymans, T. Hoeven, A. van Rompaye en
E. Nagels).

Tongeren
Eens te meer gaan de Basilicaconcerten door in het kader van het Festival van
Vlaanderen. Aldus in de Basiliek zelf (30/5, 9/6, 14/6, 21/6, 23/6 en 28/6), in het
stadhuis (15/6 en 30/6), in het Gallo-Romeins museum (1/6 en 30/6) en in de
Begijnhofkerk (17/6). Wederom is het programma uitzonderlijk rijk waarvoor Camiel
Swinnen dient gefeliciteerd. Inlichtingen: Gallo-Romeins Museum.
Een tentoonstelling Mgr Van Nuffel en de Vlaamse muziek wordt gehouden in het
Gallo-Romeins museum van 1/6 tot 1/7.
Voordien heeft eind april tot 6 mei de tentoonstelling ‘Fotogrammetrie en
monumentenzorg’ plaats ingericht door de Provinciale Dienst van het
Kunstpatrimonium, gevolgd van 19/6 tot 16/9 ‘Noordboheems glas’,

Torhout
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Het Toneeltornooi, georganiseerd door de vermaarde St.-Remberttoneeikring (reg.
G. Cafmeyer) n.a.v. zijn 25-jarig bestaan, werd gewonnen door Volksveredeling van
Roeselare (‘Wie is bang van Virginia Woolf?’, 91%). Volgden: 2. De Loofblomme
van St-Denijs-Westrem - 3. De Schakel van Aalst - 4. Streven uit Mortsel - 5.
Multatulitheater uit Gent. De prijs van het publiek ging naar de tweede kring.

Turnhout
Ter gelegenheid van de Retrospektieve van Broeder Max, die doorging in het Kultureel
Centrum sprak Louis Verbeeck van Broeder Max in ondeugende geestverheffende
termen terwijl Broeder Max, Louis Verbeeck ongewassen hartelijk van antwoord
diende.
Frappant, bij het binnenkomen waren 2 portretten, naast mekaar als het profetische
van Broeder Max' filosofie: de fijne intelligente figuur van Abt Koenraad Stappers,
tegen het portret van ‘de Burgerman’ in al zijn logheid, zelfvoldaanheid en
platvloersheid. De ongedwongen sfeer van de opening met Berthe Vanhythe en De
Swert, met veel, zeer veel vrienden was voor Turnhout een zegen, en voor Broeder
Max een blijk van genegenheid.

Waregem
Cultureel beleid in provincie en gemeente was een symposium van alle in het officiële
cultuurbeleid betrokken organismen op 24/2 in Cultuurcentrum ‘De Schakel’. Het
was voorgezeten door Bestendig Afgevaardigde Mevr. B. Platteau - van Elslande.
Directeur G. Gyselen behandelde de activiteit der Provinciale commissies.
Een Literaire ontmoetingsdag werd gehouden in het Cultuurcentrum met deelname
van Cyriel Verleyen, Mariette Vanhalewijn en Gaston van Camp, in het kader van
de jongegezinnenaktie van de streek.
Toneelcursussen worden door het AWT ingericht op 9 zaterdagen vanaf 24/2 in het
Kultuurcentrum De Schakel met als lesgevers Jo De Meyere en Daan Devlaeminck.

Wijnegem
Ter nagedachtenis van kunstschilder-beeldhouwer Bob Courtens heeft de weduwe
van deze kunstenaar een jaarlijkse prijs voor beeldende kunst gesticht. De jury onder
voorzitterschap van L. Theo van Looij, met als leden: de kunst-
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schilders Piet Jacobs, René Thijs en Karel van Tielen en kunstcriticus Remi De
Cnodder, met als nietgestemgerechtigde afgevaardigden: kunstschilder Jos Mets en
Mevr. B. Courtens, heeft de prijs toegekend. Er waren in totaal 39 deelnemers. De
prijs kreeg Frans Cuypers uit 's Gravenwezel, een eervolle vermelding exaequo
ontvingen de inzendingen van Roger Wouters uit Mezzago en Jozef Lesaffre uit
Antwerpen. De werken van E. Moons, Aarschot, P. Oversteyns, Antwerpen, M.
Lenssens, Dendermonde, L. Boel, Erembodegem, W. De Graeve, Belgisch Leger in
Duitsland, G. Heylen, Deurne, J. Verswijvel, Kalmthout, C. Pots, St. Martens-Latem,
Gh. Kuyle, Poperinge, W. Van Leekwijck, Wijnegem, P. Van Leeuw, Molenstede,
E. De Volder, Gent, J. Van de Vel, Broechem, A. De Jongh, Ekeren, P. Bourgeois,
Vosselaar en A. De Coninck, Maledegem werden voor de tentoonstelling geselecteerd.

Wilsele
De 2e driejaarlijkse prijs voor schilderkunst van de gemeente gaat door dit jaar.
Prijzen: 15.000, 5.000 en 3.000 fr. Drie werken insturen vóór 18 mei. Voorwaarden
en inschrijving: Gemeentelijke Culturele Raad (voorz. J. Haest). Tentoonstelling van
31 mei tot 3 juni in de Sporthalle.

Korte golf
Leden van het Kunstenaarsverbond sturen tijdig berichten: Redactie,
Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare
* Aertsens exposeerde van 3 tot 25 februari in de ontvangsthall van de
BP-Building, Jan Van Rijswijcklaan 62 te Antwerpen. Tijdens de vernissage
werd het album ‘In je onuitsprekelijke wildernis van wit’ met gedichten van
Guy van Hoof en grafiek van Aertsens voorgesteld. Mevrouw Hedwig Bex,
hoofd van de sectie Hedendaagse Kunst, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen schreef een inleidend woord in dit werk.
* Elmar Albrecht exposeerde van 17 maart tot 1 april reliëfpanelen in polyester,
metaal en keramiek in galerij ‘Estetica’ te Kuurne.
* Oskar Annaert stelde zijn werken tentoon in het Kultureel Centrum Oudergem
te Brussel.
* Mil Antonis exposeerde van 10 tot 26 maart in kunstgalerij ‘Esschius’,
Begijnhofpoort te Diest.
* Wilhelmina Barbé-Van Gucht was tot 26 april met haar werk in ‘De
Braeckeleer-studio’ te Antwerpen.
* Yvonne Baton stelde van 30 maart tot 11 april haar werken tentoon in galerij
‘De Eik’, Meir 19 te Antwerpen. Van 27 april tot 8 mei zal zij in dezelfde galerij
exposeren. Inleider van beide tentoonstellingen: René Turkry.
* Jaak A. Beckers-Rymenam exposeerde van 3 tot 12 maart schilderijen en
tekeningen in Studio ‘Intercom’ te Kortrijk.
* Leon Beel neemt tijdens de maand april deel aan een kollektieve tentoonstelling
in het Rogiercentrum te Brussel.
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* Jos Beerden stelt van 28 april tot 13 mei zijn schilderijen tentoon in het Vlaams
Prentenkabinet te Genk.
* Door Armand Beliën werd een nieuwe Vlaamse musical comedy ‘Hellow’ in
LP uitgegeven. De tekst is van Jan Custers; het orkest staat onder leiding vann
Gaston Nuyts. Bestelen: Zangvereniging ‘De Merelaan’ Geelsebaan 16, 3998
Vorst-Kempen.
* De dirigenten Raf Belmans, Willem De Meyer, Jo Haazen, Armand
Preud'homme, Juliaan Wilmots e.a. zullen op 27 mei samen met het uitgebreid
koperensemble Theo Mertens de aanwezigen op het 36e Vlaams Nationaal
Zangfeest tot entoesiaste samenzang van meer dan 20 gekende volksliederen
bewegen.
* Benny Blommaert exposeerde van 24 februari tot 11 maart in het kasteel
Cortewalle te Beveren-Waas.
* Theo Bogaert stelde van 26 januari tot 12 februari tekeningen en schilderijen
tentoon in kunstgalerij ‘Atelier’ Grote Markt te Menen.
* Anneke Boot stelde van 24 maart tot 27 april schilderijen tentoon in de
expositiezaal van het Nederlands Congresgebouw te 's-Gravenhage. Hella S.
Haasse verrichtte de opening.
* Fernand Bouckaert exposeerde tot 12 april in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke
(Gent).
* Fernand Boudens stelde van 8 maart tot 14 april een reeks decor- en
kostuumontwerpen tentoon in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Gent.
* Willy Bosschem stelde van 24 maart tot 24 april keramiek en rooktekeningen
tentoon in de ‘Standaard Galerij’ te Oostende. Deze tentoonstelling stond onder
auspiciën van de Vlaamse Klub Kust.
* Martha Bosmans exposeerde haar schilderijen in de galerij ‘De Eik’ tot 12
februari.
* Ter gelegenheid van de ‘Nacht van de Poëzie’ verscheen onlangs de eerste
dichtbundel, ‘De Profundis’, van Mark Bruynseraede. Deze dichtbundel bevat
een cyclus van 19 gedichten, begeleid door 28 originele illustraties van Mia
Goovaerts en Dominique Baston en gedrukt in twee kleuren op 48 bladzijden.
Een blinkendbruine kaft met zilveren opdruk rondt het geheel af als een uiterst
verzorgd typografisch werk met toewijding uitgevoerd door de
eindejaarsstudenten (gehandicapten) van het Sint-Jozefsinstituut te Antwerpen.
De prijs van een boekje bedraag slechts 60 fr. (verzendingskosten inbegrepen).
(Postrek. 5034.52 van M. Bruynseraede, Meidoorn 46, 2510 Mortsel).
* Van Pieter G. Buckinx, die op 6 februari zijn zeventigste verjaardag vierde,
verscheen een keuze uit zijn gedichten in Poëtisch Gastmaal, uitgegeven door
de Katholieke Oostvlaamse Schrijvers. Van hem kwam eveneens een jeugdboek
van de pers ‘Mijn kleine prins Joepie’. Uitg. Het Fonteintje, Heideland-Orbis.
* André Bulthé was tot 23 april in de Stedelijke Feestzaal te Nieuwpoort.
* Fernand Callebert gaf op 6 en 9 februari een visueel concert in studio Callebert
te Roeselare. Deze kunstenaar behaalde op het 9de nationaal filmfestival te
Knokke de prijs voor de meest innoverende filmtechniek en kreeg een eervolle
vermelding voor een experimentele film. Een uittreksel van dit visueel concert
werd voorgesteld tijdens de opening van de tentoonstelling van schilderijen en
akwarellen van Gerard Vermeersch in studio ‘Callebert’ te Roeselare.
* Werken van Heinrich Campendonck werden van 30 januari tot 4 maart
geëxposeerd in het Stedelijk Museum en in het ‘Ernst-Moritz-Arndt-Haus’ te
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Bonn, Duitsland en van 14 maart tot 15 april in het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel.
Livia Canestraro stelde tot 26 april haar werken tentoon in galerij ‘C.A.W’ te
Antgerpen.
Walter Capiau trad o.a. op te Deerlijk tijdens een kleinkunstavond georganiseerd
door het Davidsfonds, Deerlijk.
P. Raymond Carlé m.s.c. stelde van 31 maart tot 12 april zijn werken tentoon
onder het motto ‘De Kempen’ in de kunstkamer ‘Manebrugge’ te Antwerpen.
Jef Claerhout nam van 24 februari tot 19 maart deel aan de groepstentoonstelling
‘Hedendaagse Juwelen’ in ‘Hof Ter Linde’ te Kortrijk.
Jan Cobbaert stelde van 25 februari tot 11 maart schilderijen en gouachen
tentoon in galerij ‘Imago’ te Tielt en nam gedurende de maand april deel aan
een groepstentoonstelling in galerij ‘Arduin’, Arduinkaai te Brussel.
Marcel Cockx exposeerde van 16 maart tot 1 april in het kunstcentrum ‘Hof De
Bist’ te Ekeren. Juliaan Haest leidde deze tentoonstelling in.
Louis Collet stelde van 9 tot 25 maart zijn werken tentoon in galerij ‘Ado’ te
Bonheiden.
Op 7 maart voerde de Koninklijke Symphonie ‘Eigen Kunst’ in de Hallen van
Kortrijk de eerste symfonie opus 39 van Herman Roelstraete uit o.l.v. John
Craeynest. Herman Roelstraete zelf dirigeerde ‘De Leye’, zanggedicht voor
baritonsolo, gemengd koor (i.c. Kortrijks Gemengd Koor) en orkest.
Miel Cools zal op 27 mei 1973 het 36e Vlaams Nationaal Zangfeest openen het
lied ‘Lied van mijn land’.
Laurent De Backer exposeerde van 16 februari tot 7 maart in kunstgalerij ‘Ter
Ponte’, Pontstraat 202 te Deerlijk. Walter De Taye verzorgde de inleiding.
Gilbert De Bontridder stelde van 24 maart tot 14 april zijn werken tentoon in
galerie ‘Van Hulsen’ te Amsterdam.
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* Van Paul Debrabandere verscheen in de reeks verhandelingen uitgegeven door
de Leiegouw ‘Kortrijkse Gevels van de XVIde eeuw tot het Empire’. Dit werk
werd uitgegeven met de steun van de Kommissie voor het Kunstpatrimonium
van de Stad Kortrijk, de Vrienden van de Musea van Kortrijk en van de
Rotary-Kortrijk. U kunt het boek bestellen door de voorintekenprijs, nl. 200 fr.
vóór 30 juni 1973 over te schrijven op postrek. 486504, De Leiegouw - Kortrijk;
na deze datum wordt de prijs op 250 fr. vastgesteld.
* Karel De Busschere schreef de verklarende nota's voor het onlangs verschenen
boek ‘Guido Gezelle, Volledige dichtwerken’, een nieuwe, herwerkte
dundrukuitgave. Dit werk bevat de volledige dichtwerken van Guido Gezelle,
chronologisch gerangschikt en in hedendaagse spelling omgezet. (Uitgeverij
Standaard Boekhandel, luxe uitgave, in leder gebonden, 1726 blz., 895 fr.).
* Luc De Caluwe stelde gedurende de maand april zijn werken tentoon in galerij
‘Ekstrovert’ te Antwerpen.
* J.A. Deckers exposeerde van 3 tot 12 maart schilderijen in studio ‘Intercom’ te
Kortrijk.
* Maurice De Clercq exposeerde van 10 tot 31 maart in ‘Flat 5’, Spinolarei te
Brugge.
* Remi De Cnodder leidde op 24 februari de tentoonstelling van Freddy Theys
in het Gemeentehuis te Edegem in.
* Paul Decocker zal van 5 tot 20 mei zijn werken tentoonstellen in galerij ‘Da
Vinci’ te Waregem.
* Albert De Deken exposeerde van 6 tot 22 april in het kunstcentrum ‘Hof De
Bist’ te Ekeren.
* Beeldhouwer Jeanne De Dijn, uit Dendermonde, ontwierp de ‘Trofee voor de
T.V.-kritiek 1972’, die onlangs door de Vereniging van Raen T.V.-pers tijdens
een plechtigheid in de St-Pietersabdij te Gent werd uitgereikt aan Kris Borms.
Zij exposeerde sindsdien in de zaal ‘J.F. Loos’ van de Zoo te Antwerpen op
uitnodiging van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde. Van 2 tot 11
maart stelde zij haar atelier, St-Rochusstraat 25, Dendermonde, toegankelijk
om vooral haar stadsgenoten nader kennis te laten maken met haar skulpturen.
De inleiding tijdens de vernissage werd verzorgd door dr. Paul Huys, kultureel
adviseur bij het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
* I. Dehouck stelde op 24 en 25 februari schilderijen tentoon in de ‘Parochiezaal’
van Bladelstraat, Herent.
* Rob Delange stelde tot 15 april zijn werken tentoon in galerij ‘Da Vinci’ te
Waregem.
* Van André Demedts verschijnt binnenkort bij Orion, Desclée De Brouwer,
Brugge een nieuwe roman ‘De Belgische Republiek’. Het gaat om een historisch
verhaal, gesitueerd in de korte periode op het einde van de achttiende eeuw toen
de Brabantse Omwenteling van 1789 de Oostenrijkers uit het land verdreef en
de ‘Verenigde Belgische Staten’ tot stand kwamen. De roman is de eerste van
een cyclus. André Demedts schreef ook de inleiding voor ‘Ons volk moet
herleven’, een V.W.S.-cahier, jg. VII nr 2A. Dit werk handelt over gedichten
en proza van Hugo Verriest. Redaktie en beheer Raf Seys, Ringlaan, Koekelare.
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* V.W.S.-cahier jg. VII nr. 2B is gewijd aan de dichteres Gabrielle Demedts,
zuster van André Demedts en echtgenote van Lucien De Bosscher (pseudoniem
Jan Boschmans). Arthur Verthé schreef de inleiding. In dit werk van 16
bladzijden vinden we bibliografie, een literatuurlijst, een pagina handschrift,
een foto en tien van haar beste gedichten van 1938 tot 1970. De V.W.S.-cahiers
kosten 120 fr. per jaargang van 6 brochuurtjes. Redaktie en beheer: Raf Seys,
Ringlaan, Koekelare.
* Gabriël De Pauw stelde van 2 tot 18 februari haar werken tentoon in het
kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te Ekeren. Daniël De Smet verzorgde de inleiding.
* Lieve De Pelsmaeker stelde van 2 tot 23 maart keramiekskulpturen tentoon in
de galerij ‘An-Hyp’ te Kortrijk. Tijdens de vernissage werd de inleiding verzorgd
door Willy Juwet, adviseur bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur.
* Mia Deprez exposeerde van 3 tot 11 maart in het Jeugdtehuis, Hoogstraat 53 te
Maldegem. Walter De Taye verzorgde de inleiding en E. De Tremmerie stelde
de monografie over Mia Deprez door Walter De Taye voor. Tijdens de maand
april nam zij deel aan de kollektieve tentoonstelling ‘Veertiendaagse van Kunst
en Kultuur’ in het Gemeentehuis te Ruiselede. Deprez door Walter De Taye
voor.
Mia Deprez werd met haar werken geselecteerd om van 16 tot 28 juni deel te
nemen aan het kunstsalon ‘Kunst in Europa 1973’ in het Internationaal Rogier
Centrum, Vooruitgangstraat 32a te Brussel. Van 5 mei tot 22 juni exposeert zij
in het hotel ‘Alambra’, Rode Berg te Westouter. Walter De Taye verzorgt op 5
mei de inleiding tot deze tentoonstelling. Daarna volgt een ‘Vriendenmaal Mia
Deprez’ (inschrijvingsprijs: 290 fr., wijnen inbegrepen). Tijdens het maal treedt
‘Nesten met zijn gitaar’ op en is er voordracht door Antoon Desamber. Onder
de aanwezigen wordt een werk van Mia Deprez verloot. Voor inlichtingen of
stortingen: Antoon Desamber, Kortrijksestraat 355 F, 8700 Izegem. Tel.
051/336.47. Postrek.: 1027774.
* Hugo De Putter exposeerde van 16 tot 28 maart in galerij ‘De Eik’ te Antwerpen.
* Alfons De Roeck exposeerde van 17 tot 26 februari recente schilderijen en
beeldhouwwerken in ivoor en eikenhout in de Gemeentelijke
Tentoonstellingszaal te Borgerhout.
* André Deroo exposeerde van 9 tot 19 maart in kunstatelier ‘Depypere’ te Kuurne.
Tijdens de vernissage werd gesproken door André Lietaert, secretaris van de
kunstkring, Gaby Gyselen, direkteur van de dienst voor Cultuur van de provincie
West-Vlaanderen en André Deylgat, burgemeester van Kuurne.
* Roger Deruwe bespeelde op 26 februari het orgel tijdens een concert gegeven
in de Dominikanenkerk te Oostende.
* Roger De Smet stelde van 16 tot 25 februari zijn werken tentoon in de Stedelijke
Tentoonstellingszaal te Sint-Niklaas.
* Marthe De Spiegeleir exposeerde van 5 tot 27 april in het administratief gebouw
van de Antwerpse Waterwerken, Mechelsesteenweg 64 te Antwerpen.
* Walter De Taye verzorgde op 16 februari de inleiding tot de tentoonstelling van
Laurent De Backer in galerij ‘Ter Ponte’ te Deerlijk.
* Paul De Vierman neemt van 7 tot 17 april deel aan een groepstentoonstelling
in de Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout. Deze kunstenaar zal er
beeldhouwwerk tentoonstellen.
* Van J.M. Devos verscheen onlangs de historische roman ‘De ring en het zwaard’.
Dit werk werd uitgegeven bij Sintal te Leuven.
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* Lucie Dhondt exposeerde tijdens de maand april in galerij ‘Afsnis’ te Gent.
* Stefaan Dombrecht had de leiding van het koor van de Concertvereniging van
Oostende tijdens een uitvoering in de Kursaal te Oostende op vrijdag 15 maart.
* Op 24 februari werd in het Cultureel Centrum te Hasselt hulde gebracht aan ons
redactielid Jos. Droogmans, ere-kabinetschef van de heer Gouverneur, naar
aanleiding van zijn uittreding als Voorzitter van het Provinciaal Komitee
Limburg van het Belgisch Rode Kruis. Deze plechtigheid vond plaats in
aanwezigheid van Z.KH. Prins Albert.
* Chris Dubois gaf op vrijdag 13 april een orgelconcert in de Sint-Pieterskerk te
Torhout. Op het programma stonden o.a. werken van Flor Peeters en Gabriël
Verschraegen.
* Onze redactieleden Marcel Duchateau en Karel Geirland bespraken op 28 maart
in een Konfrontatie-programma (Vlaamse T.V.) de krisis van de aktuele kunst.
* Het werk van Gaston Durnez ‘Kijk, Paps, een Belg’ (Uitgeverij ‘De Clauwaert’)
werd ter gelegenheid van de Brusselse Boekenbeurs op 1 maart in de salons
van de Bank Lambert te Brussel voorgesteld door Anton Van Wilderode; dit
gebeurde op initiatief van de Brusselse Nederlandstalige Boekhandelaars en
van de Bank Lambert.
* Eli Elias (Herman Jacobs) stelde van 9 tot 21 februari kindertekeningen tentoon
in galerij ‘Dizein’ te Gentbrugge. De ‘Kunstverein’ van Darmstadt organiseerde
een tentoonstelling ‘Breschen ur Wirklichkeit’, Belgische kunstenaars van
tegenwoordig. Kunstschilder Eli Elias nam o.a. aan deze tentoonstelling deel
van 10 maart tot 23 april.
* Norbert Feliers exposeerde van 17 februari tot 14 maart in kunstgalerij ‘Da
Vinci’ te Waregem.
* Rudi Fonteyne exposeerde van 31 maart tot 15 april schilderijen en pastels te
Merelbeke.
* Jan Frijns stelde van 3 tot 24 maart zijn werken tentoon in studio ‘Callebert’
te Roeselare.
* Het Pentagram, w.o. R. Geenens en K. Roelants, houdt van 16 tot 28 februari
een tentoonstelling van werken zijner leden in de Galerij Breckpot,
Huidevetterstraat 55, Antwerpen.
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* Roger Geerts verzorgde op 9 december 1972 in Galerij Campo te Antwerpen
de inleiding tot de tentoonstelling van ‘Gloria Ines Mejia’; op 16 februari leidde
hij in Galerij Akkermans te Merksem de expositie in van Staf De Smedt en op
23 februari van Piet Jacobs en Mark Van Den Poel in ‘Hof De Bist’ te Ekeren.
* Van Fred Germonprez verscheen begin april bij ‘De Clauwaert’ de nieuwe
roman ‘Haaien voor de Kust’ (240 blz.) Dit boek kunt u aankopen of bestellen
bij uw boekhandel. Ook door storting van 195 fr. op postrek. 1197.00 van de
A.S.L.K. agentschap Kortrijk met vermelding nr. 0058165. Ook door storting
in speciën of per chequeafgifte voor genoemde rekening aan de loketten. Zijn
roman ‘De Magistraat’ verscheen in Tsjechische vertaling.
* Jacques Ghesquiere exposeerde van 17 februari tot 1 maart in galerij ‘Da Vinci’
te Waregem.
* De Hasseltse kunstschilder Louis Ghijsbrechts exposeert in de ‘Square Gallery’
aan de Piazza Liberti te Milaan. Een keurige kataloog met kleurfoto's werd
hierbij verzorgd door Maurits Bilcke.
* Piet Gilles stelde van 23 februari tot 6 maart zijn werken tentoon in de Stedelijke
Tentoonstellingszaal, Vanderkelenstraat 30 te Leuven. Raoul De Puydt verzorgde
de inleiding.
* Fernand Grasmichel zal van 21 juli tot 5 augustus zijn werken tentoonstellen
in het kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te Ekeren.
* Georges Guilbert gaf onlangs de verhalenbundel ‘Hallucinaties’ uit. Hij
debuteerde als prozaïst in 1970 met een bundel ‘100 Aforismen’. Het werk
‘Hallucinaties’ kan besteld worden bij de schrijver zelf, Dronckaertstraat 196,
8530 Rekkem; de prijs bedraagt 100 fr.
* Yvonne Guns nam van 9 maart tot 1 april deel aan een groepstentoonstelling in
galerij ‘Clowns’, Veemarkt 13 te Mechelen.
* Juliaan Haest verzorgde op 16 maart in het kunstcentrum ‘Hof De Bist’ de
inleiding tot de tentoonstelling van kunstschilder Marcel Cockx en beeldhouwer
Joost Laroy; op 31 maart leidde hij de tentoonstelling van Pierre Hendrix in de
‘V.T.B.-Hendrik de Braekeleergalerij’ te Antwerpen in en op 14 april een
tentoonstelling van dezelfde kunstenaar in de Stedelijke Tentoonstellingszaal
te Sint-Niklaas.
* Monique Hanoulle trad o.a. op 15 april op als sopraan tijdens een concert
gegeven in de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk te Nukerke door de Koren van de
Schola Cantorum, Cantate Domino van het Sint-Maartensinstituut te Aalst. Zij
voerden de Johannespassie van Bach uit samen met het Kamerorkest ‘Bach
Collegium’ - Antwerpen.
* Fred Hansen exposeerde van 2 tot 28 februari in galerij ‘Van Gogh’,
Sint-Katelijnestraat 102 te Brugge.
* Van ons redactielid Paul Hardy, hoofdredacteur van Boekengids en directeur
van het Katholiek Centrum voor Lektuurinformatie en Bibliotheekvoorziening,
verschijnt dezer dagen ‘Benadering. Dagwerk van een recensent’ (2 delen;
Raapsstraat, Antwerpen). Hij kreeg de Pauselijke onderscheiding van
Commandeur in de orde van de H. Gregorius om zijn verdiensten voor de
katholieke bibliotheken en de Boekengids.
* Karl Heeremans werd uitgenodigd om van 6 april tot en met 23 april ten toon
te stellen in de Boudewijngalerij te St Michiels Brugge met akwarellen en
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tekeningen. De tentoonstelling staat onder de hoge bescherming van de heer
Minister van Nederlandse Cultuur, J. Chabert. Inleidend woord zal op 6 april
te 20 u. worden gesproken door Piet Vermeir, letterkundige. Een katalogus met
kleurreproducties zal in de zaal aanwezig zijn. De tentoonstelling is elke
namiddag geopend.
Pierre Hendrix exposeerde ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag van 31
maart tot 12 april in ‘V.T.B.-Hendrik de Braekeleergalerij’ te Antwerpen en
van 14 tot 23 april in de Stedelijke Tentoonstellingszaal, Zamanstraat 49 te
Sint-Niklaas. Juliaan Haest leidde beide tentoonstellingen in.
Luc Hoenraat exposeerde tijdens de maand maart bij Buytaert te Antwerpen.
Van 4 tot 20 mei zal hij zijn werken tentoonstellen in galerij ‘Ado’ te Bonheiden.
Van Trudo Hoewaer verschijnt bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag zijn 15e
dichtbundel, ‘Caleidoscoop’, in privé-uitgave, met zijn 50 beste gedichten uit
de laatste drie jaar. Het is een luxe-uitgave in een lay-out van Lily Hoewaer
(175 fr. op giro 291553 - Trudo Hoewaer, Hasselt).
Jan Hoogsteyns stelde van 2 tot 20 februari zijn werken tentoon in kunstgalerij
‘Antiqua’ te Genk, van 23 maart tot 5 april in galerij ‘Extrovert’ te Antwerpen,
van 2 tot 28 april in de ‘Bull's Eye Gallery’ te Liechfield in Engeland, en tot 30
april in galerij ‘'t Heyderadey’ te Roosendaal.
Jan Huet exposeerde van 4 tot 16 maart in galerij ‘Vyncke-Van Eyck’ te Gent.
Marie-Christine Huybrechs stelde van 24 maart tot 10 april keramiek tentoon
in ‘Librairie Galerie Elysee’, Louisalaan 116 te Brussel.
Herman Jacobs stelde van 24 februari tot 9 maart zijn werken tentoon in galerij
‘Dizein’ te Gentbrugge.
Piet Jacobs stelde van 23 februari tot 11 maart schilderijen tentoon in het
kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te Ekeren. Roger Geerts verzorgde op 23 februari
de inleiding.
Kunstschilder Jans exposeerde gedurende de maand maart in de lokalen van de
Bank van Parijs en de Nederlanden te Antwerpen. Deze expositie werd ingericht
door ‘Lens Fine Art’.
Madeleine Jorissen exposeerde tekeningen en schilderijen van 9 tot 25 maart
in de hall van de Generale Bankmaatschappij, Maastrichterstraat 6 te Tongeren.
Jan Vaerten, professor aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten
te Antwerpen hield het inleidend woord tijdens de vernissage op 9 maart.
Juul Keppens stelde gedtrende de maand april zijn werken tentoon in eigen
atelier, Konkelgoedstraat, Lebbeke.
Jan Keustermans stelt van 19 mei tot 3 juni zijn werken tentoon in het
kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te Ekeren.
Ghislain Kuyle stelde tot 15 maart zijn werken tentoon in galerij ‘Bertennest’,
Sint-Jorisstraat 31 te Kortrijk.
Leo Laerenbergh regisseerde de franse comedie ‘Acht Vrouwen’ van Robert
Thomas. Dit stuk werd op 24 en 25 februari door het ‘Tejater Konvent’
opgevoerd in het Internationaal Zeemanshuis, Falconrui 21 te Antwerpen.
Gaby Landuyt exposeerde van 17 tot 29 maart in galerij ‘Stichting Edmond
Deglumes’, Priester Cuypersstraat 9 te Brussel.
Amedée Laroy exposeerde tot 22 april in het Gemeentehuis te Aalter.
Etienne Le Compte stelt gedurende de maand april en half mei zijn werken
tentoon in galerij ‘Zonnewonne’, Kasteelstraat 49, te Hekelgem.
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* Willy Lecomte stelde tot 15 april zijn werken tentoon in ‘Pro Arte Christiana’
te Vaalbeek.
* Joost Leroy stelde van 16 maart tot 1 april beeldhouwwerken tentoon in het
kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te Ekeren. Juliaan Haest verzorgde de inleiding.
* Van Georges Leroy verscheen bij de Boekengilde te Kessel-Lo een nieuwe
roman ‘De Pees’, 175 fr. Een met humor gemilderd verhaal over een
bastaardmeisje dat uitgroeit tot een agressieve onbuigzame vrouw. Een zakenman
tracht haar voor zich te winnen omdat hij het op haar goed gemunt heeft. Het
drama snelt naar zijn klimaks als zij die door zijn avances tot een liefhebbende
vrouw ontdooid is, de oorspronkelijke beweegredenen van de man, die haar
echt heeft liefgekregen, achterhaalt. Een aangrijpende roman met een scherpe
tekening van de psyche van een vrouw.
* Van André Louf verscheen in maart ‘Eeuwige Pool III - Van de pijn van het
vergankelijke naar de Vreugde van de Onvergankelijke’. In april verschijnt
‘Avondzangen II en III’ (één bundel). Dit werk bevat 37 gedichten. Deze werken
kunnen besteld worden bij de schrijver zelf door storting op de postrek. 1868.10,
André Louf, 8950 Nieuwkerke, met duidelijke vermelding ‘Eeuwige Pool III’
of ‘Avondzangen II en III’. Elke dichtbundel kost 80 fr.
* Georges Maes had op 15 maart in de Kursaal te Oostende de algemene leiding
van een concert, ingericht door de Concertvereniging van het
Muziekconservatorium van Oostende, in samenwerking met het Stadsbestuur
van Oostende, de Dienst voor Volksontwikkeling, de Gewestelijke Omroep
West-Vlaanderen en de Vlaamse Klub Kust. Tijdens dit concert traden o.a.
Monique Hanoulle op als sopraan, Silvain Deruwe als tenor en Frans Van
Eetvelde als bas. Stefaan Dombrecht had de leiding van het Koor der
Concertverenigingen, Aimée Thonon van het Koor van het Koninklijk Lyceum
en Godfried Pauwels van het A Capella-Koor uit Veurne. De solisten van het
Belgisch Kamerorkest verleenden eveneens hun medewerking.
* Mireille Maes zal van 22 juni tot 5 juli schilderijen, pastel en tekeningen
tentoonstellen in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
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* Frank Maieu nam van 9 maart tot 1 april deel aan een groepstentoonstelling in
galerij ‘Clowns’, Veemarkt 13 te Mechelen.
* Els Marechal hield op 4 maart in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen een voordracht met lichtbeelden over ‘De herleving van de
wandtapijtkunst in Vlaanderen vanaf de 19e eeuw’.
* Pierre Marivoet exposeerde tijdens de maand april in galerij ‘Helicon’ te
Mechelen.
* Luc en Eric Mathijs exposeerden in het Tolhuis te Schelle tot 23 april.
* Ons redaktielid dokter Eugène Mattelaer heeft na 26 jaar werken, afscheid
genomen als burgemeester van Knokke.
* Broeder Max verzorgde op 2 maart de inleiding tot de tentoonstelling van Jos
Mets gehouden in de Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout.
* Marcel Mazy exposeerde van 18 maart tot 4 april tekeningen en
beeldhouwwerken in galerij ‘Waumans’ te Sint-Niklaas.
* Wilhelm Mechnig exposeerde van 25 februari tot 14 maart in galerij ‘Waumans’
te Sint-Niklaas.
* Arthur Meersman stelde van 24 februari tot 20 maart recente werken tentoon
in de ‘Standaard Galerij’ te Oostende. W. Doevenspeck verzorgde de inleiding.
Van 9 tot 24 juni zal hij zijn werken exposeren in het kunstcentrum ‘Hof De
Bist’ te Ekeren.
* Karel Jan Melis exposeerde van 21 tot 30 april in de Gemeentelijke Feestzaal
te Borgerhout.
* Jos Mets stelde van 3 tot 12 maart schilderijen tentoon in de Gemeentelijke
Feestzaal te Borgerhout. Broeder Max verzorgde op 2 maart de inleiding tot
deze expositie.
* Alfons Meylemans exposeerde gedurende de maand maart in ‘'t Schuurke’ (bij
Stien), Lichtaartsesteenweg 172 te Sint-Jozef Olen en van 13 maart tot 13 april
stelde hij schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek tentoon in het
kunstcentrum ‘Muysbroek’, Binnenweg, Kapellen.
* Willy Meysmans exposeerde van 16 maart tot 3 april in galerij ‘Nova’ te
Mechelen; van 13 tot 22 april was hij met zijn werk in kunstcentrum Muysbroek’
te Kapellen.
* Frans Minnaert nam gedurende de maand april deel aan een
groepstentoonstelling in galerij ‘Marc’, Brugmannlaan 68, Brussel.
* Hubert Minnebo stelde van 16 maart tot 15 april zijn werken tentoon in galerij
‘l'Ecuyer’, Louizalaan 187 te Brussel.
* Karel Moers nam van 7 tot 17 april deel aan een groepstentoonstelling in de
Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout.
* Antoine Mortier stelde van 18 maart tot 23 april zijn werken tentoon in galerij
‘Aksent’ te Waregem.
* Urbain Mulkers exposeerde van 15 maart tot 4 april in galerij ‘Contour’,
Welgelegenstraat 38 te Brussel en van 27 april tot 4 juni stelt hij tentoon in
galerij ‘Walt’ te Knokke.
* Jean Muls exposeerde van 10 tot 22 maart in de ‘Gerard Davidzaal’
V.T.B.-gebouw, Wolstraat 28 te Brugge.
* Werken van Vic Nees werden o.a. uitgevoerd door het ‘Collegium Cantorum’
o.l.v. Leo Van Nevel tijdens een orgel- en koorconcert gehouden in de
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universiteitsaula te Leuven op 20 maart. Op woensdag 27 juni te 20 uur zal hij
in het kader van de Basilica Concerten het Vlaams Omroepkoor B.R.T. Cantores
Seriadie en het B.R.T.-Kamerorkest dirigeren tijdens een concertavond gegeven
bij de Minderbroeders te Sint-Truiden.
Marcel Notebaert nam van 9 tot 19 maart deel aan een groepstentoonstelling
in kunstatelier ‘Depypere’ te Kuurne.
L. Oosterlynck nam gedurende de maand april en begin mei deel aan een
groepstentoonstelling in galerij ‘Capitt’, Watteeustraat 12, te Brussel.
Het Belgisch Ministerie van Nederlandse Cultuur organiseert elk jaar in
samenwerking met het stadsbestuur van Mechelen, een Internationale
Zomercursus Orgelmeesterklas van maandag 6 tot en met vrijdag 17 augustus
1973. Deze meesterklas wordt gegeven door Professor Flor Peeters aan het
orgel van de Sint-Romboutskathedraal. De Zomercursus bestaat uit maximum
20 deelnemers-organisten, die een artistieke en technische opleiding hebben
genoten gelijk aan een Eerste Prijs Orgel van een conservatorium of
muziekhogeschool. In ‘The Musical Times’ (Londen) van februari 1973,
verscheen een artikel van de bekende Engelse concertorganiste Jennifer Bate
met als titel: Flor Peeters at 70.
Bij een overzicht van het werk en de carrière van Peeters maakt schrijfster een
analyse van zijn Concerto voor orgel en orkest, op. 52.
Dit ter gelegenheid van de eerste uitvoering in Engeland van deze compositie
op 3 maart 1973, in de Royal Academy of Music te Londen, met het ERMA
Senior Orchestra onder de leiding van Terence Lovett en als soliste Jennifer
Bate. De Amerikaanse ‘Guild of Organists’ zal een hoofdartikel van het
juninummer van hun tijdschrift ‘Music’ aan het leven en werk van onze eredeken
Flor Peeters wijden. Tijdens de Basilica Concerten zal op 7 juni te Sint-Truiden
orgelwerk van Flor Peeters uitgevoerd worden.
De organist Jos Peeters zal op 27 mei op het 36e Vlaams Nationaal Zangfeest
de Ekerse koren ‘Con Amore’ en ‘Carmina’ begeleiden bij de uitvoering van
het lied ‘Vlaanderen dach en nacht’.
Patrick Peire had de leiding van het ‘Collegium Instrumentale Brugense’ tijdens
een barokconcert dat door het Stadsbestuur van Brugge op 4 maart te Dudzele
werd ingericht in de parochiekerk Sint-Pietersbanden.
Het werk van Armand Preud'homme ‘Op de purp-ren hei’ werd op 9 maart in
het Cultureel Centrum te Hasselt door de ‘Vlaamse Kring’ en het Casino-orkest
uit Tongeren uitgevoerd. Armand Preud'homme was persoonlijk aanwezig op
deze populaire uitvoering.
Victor Renty stelt van 27 april tot 13 mei zijn werken tentoon in het kunstcentrum
‘Hof De Bist’ te Ekeren.
Kunstschilder Rigazzi nodigde ons in Galerij ‘Vandenboom’, Boekenberglei
268, Deurne uit op de tentoonstelling van zijn nieuwste creaties dias paint. De
vernissage had plaats op 16 februari te 20.30 uur in aanwezigheid van René
Ziller, consul-generaal van Frankrijk en senator-burgemeester Maurice
Dequeecker, burgemeester van Deurne.
Herman Roelstraete hield de gelegenheidstoespraak bij de opening van de 13de
Boekenweek van de Grensstreek te Menen.
Jan Rongé stelde van 2 tot 22 februari schilderijen tentoon in galerij ‘Isabella
Brant’, Isabella Brantstraat 71 te Antwerpen. Inleider was Herman De Schutter.
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Van 30 maart tot 15 april exposeerde hij tekeningen in pastel en waterverf in
galerij ‘Kontakt’, Bovenrij 15, te Herentals.
Veerle Rooms stelde van 16 maart tot 8 april haar werken tentoon in galerij
‘Graph-X’, Vermorgenstraat 27 te Sint-Niklaas. De schilder-graficus André
Roelant verzorgde de inleiding tot deze expositie.
Albert Rubens exposeerde in april in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel
in de tentoonstelling ‘Vijf Belgische constructivisten’.
Cecile Samain exposeerde van 24 maart tot 16 april in ‘Hof ter Linde’ te Kortrijk.
Bernadette Schockaert stelde van 2 tot 23 februari haar grafisch werk tentoon
in ‘Art Promotion’ te Gent. De inleiding werd verzorgd door Pol Kongs.
Raymond Schroyens speelde de cembalocontinuo-partij in madrigalen van C.T.
Padbrué, opnamen door de BRT in de Anglikaanse kerk te Brussel op 8 maart.
Op 20 maart gaf hij een orgelrecital in de grote aula van de Leuvense universiteit
(werk van P. Froidebise, J.P. Sweelinck, G. Frescobaldi en H. Distler), speelde
cembalo-continuo-partij in Bach's Johannes-Passion o.l.v. A. Van der Noot in
het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en concerteerde op 31 maart
in het Mechels stedelijk muziekconservatorium als cembalist in dubbelconcerto's
voor cembalo, pianoforte en orkest (werk van C.Ph.E. Bach en P. Cabus (kreatie).
Ann Serpieters stelde van 11 februari tot 10 maart borduurwerk en grafieken
tentoon in het Huidevettershuis te Brugge. Geert Van Allemeersch verzorgde
de inleiding.
Raoul Servais werd eind februari door het Oostends stadsbestuur ontvangen
naar aanleiding van het behalen van de ereprijs op het Negende Festival van de
Belgische Film te Knokke. Te Gent werd met groot succes een ‘Festival Raoul
Servais en zijn studenten van de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten
Gent’ georganiseerd.
Walter Sijs exposeerde van 1 tot 12 april in galerij ‘Vyncke-Van Eyck’ te Gent.
Jozef Sluys gaat weldra op concerttoernee naar de V.S. op uitnodiging van de
Belgische ambassade in Washington.
Florent Smet exposeerde schilderijen van 31 maart tot 9 april in studio ‘Intercom’
te Kortrijk. Hilaire Liebaut, schepen van Cultuur van Lokeren leidde deze
tentoonstelling in.
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* Jos Fred Smith stelde van 31 maart tot 14 april zijn werken tentoon in studio
‘Callebert’ te Roeselare; van 25 mei tot 7 juni zal hij tekeningen en schilderijen
tentoonstellen in kunstgalerij ‘Marca’ te Mariakerke (Kolegem).
* Architect Jan Tanghe hield op 21 maart te Oostende (Thermenpaleis) een
opmerkelijke voordracht over zijn urbanisatie-planning van het Brugse centrum.
* Leo Taeymans stelde van 4 tot 16 november schilderijen tentoon in galerij
‘Extrovert’ te Antwerpen. L. Theo van Looij, inspecteur kunstonderwijs leidde
op 3 november deze expositie in.
* Freddy Theys nam van 27 januari tot 8 februari deel aan een
groepstentoonstelling in galerie ‘Fondation Edmond Deglumes’ te Brussel, van
1 tot 10 februari stelde hij zijn werken tentoon in het Stadhuis te Diest, van 18
tot 28 februari nam hij deel aan een groepstentoonstelling ‘Noir et Blanc’,
Maison du Luxembourg te Brussel en op 24 en 25 februari exposeerde hij etsen,
tekeningen en akwarellen in het Gemeentehuis te Edegem. Minister Tindemans
opende deze tentoonstelling en Remi De Cnodder verzorgde de inleiding.
* Piet Theys stelde tot 15 april zijn werken tentoon in de Gemeentelijke Feestzaal
te Beersel.
* Suzanne Thienpont nam tot 27 april deel aan een groepstentoonstelling in de
Bank Lambert te Antwerpen.
* Jacques 't Kindt stelde van 27 januari tot 16 februari zijn werken tentoon in
galerij ‘Flat 5’, Spinolarei te Brugge. Jacques 't Kindt, Erik Verberkt en Eddy
Hoet stelden tot 11 april hun werken tentoon in galerij ‘Contrastpunt’ te Genk.
* Corine Toussein stelde van 30 maart tot 15 april wolreliëfs en collages tentoon
in galerij ‘Ado’ te Bonheiden.
* René Turkry verzorgde de inleiding bij de volgende samenstellingen: Wim
Graste (Standaard galerij, Antwerpen); Rigazzi (galerij Vandenboom, Deurne);
Jos Slootmaeckers (galerij De Eik, Antwerpen); Theo Bogaert (galerij C.A.W.,
Antwerpen); Denis Dolphyn (galerij Vandenboom, Deurne); Hubert De Vries
(Pro Arte Christiana, Vaalbeek); Yvonne Baton (galerij De Eik, Antwerpen);
Benny Blommaert (Kasteel Cortewalle, Beveren-Waas); André Tondeleir (galerij
Londres, Brasschaat); Sorina (galerij Babylon, Laken); Walter Sijs (galerij
Vyncke-Van Eyck, Gent); Rosa Turfkruyer (galerij Akkermans, Merksem).
Van hem verscheen de poëziebundel ‘Belvédère’ en de bloemlezing ‘De andere
realiteit’, een greep uit de fantastische literatuur van Noord en Zuid.
* Lieve Van Calbergh exposeerde van 16 maart tot 8 april in de Stadsschouwburg
te Kortrijk.
* Robert van Cauwenberghe exposeerde tijdens de maand februari in galerij
‘Vyncke-Van Eyck’ te Gent.
* Van het werk ‘De enthousiaste zelfmoord’ van Dries Van Coillie verscheen
onlangs bij uitgeverij ‘Sintal’ te Leuven de zevende druk.
* Vancraeynest had op 6 april in het Feesten Kultuurpaleis te Oostende de leiding
van het koor ‘Duinengalm’. Tijdens deze avond zong dit koor Gregoriaanse
muziek en werden ook oude instrumenten bespeeld.
* Jan Vandekerckhove exposeerde van 9 tot 19 maart in kunstatelier ‘Depypere’
te Kuurne.
* Berenice Vandemaele stelt van 14 april tot 2 mei keramiek, schilderijen en
tekeningen tentoon in galerij ‘Ter Ponte’ te Deerlijk.
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* Jan vanden Abbeel exposeerde in april in de tentoonstelling ‘Vijf Belgische
constructivisten’ in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
* Frans van den Bremt stelde van 21 februari tot 12 maart kunstfoto's tentoon in
de Wintertuin van de Akademie te Antwerpen. Hector Waterschoot leidde deze
tentoonstelling in.
* Mark Van Den Poel stelde van 23 februari tot 11 maart beeldhouwwerken
tentoon in het kunstcentrum ‘Hof De Bist’ te Ekeren. Roger Geerts verzorgde
de inleiding.
* Harold Van der Perre exposeerde tot 20 april in galerij ‘Valerius De Saedeleer’
te Aalst.
* Van Rudolf Van De Perre verscheen in de reeks ‘Noorderlicht’ een nieuwe
dichtbundel ‘Herder en Koning’ (uitgeverij Orion Desclée De Brouwer, Brugge).
* Van Antoon Vanderplaetse verscheen een LP, Barclay Triangle BE 920331. Op
deze plaat draagt hij fragmenten voor uit ‘De Bomen’, ‘De Teleurgang van de
Waterhoek’, en de ‘Vlaschaard’ van Stijn Streuvels.
* Paul Vanderschraeghe verzorgde op 3 februari in de ‘Korrekelder’ te Brugge
de inleiding tot de tentoonstelling van schilderijen van Tone Vynckier en op 9
maart in de Kunstgalerij in het Boudewijnpark te Brugge de tentoonstelling van
tekeningen en schilderijen van Leo Van Paemel.
* André Van de Voorde stelt van 15 tot 27 april zijn werken tentoon in galerij
‘Vyncke-Van Eyck’ te Gent.
* Jef Van Diest exposeerde van 10 februari tot 1 maart in galerij ‘De Zolder’
Kasteelstraat 4 te Willebroek.
* Van Jozef Vandromme werd op zondag 14 januari in het satirisch programma
‘Daar sta je dan’ van B.R.T.-2 een gedicht voorgedragen.
* Remi Van Duyn regisseerde op 10 maart de ‘Sprookjesnacht’ in het
Zeepreventorium te De Haan.
* Fredy Van Dyck nam van 7 tot 17 april deel aan een groepstentoonstelling in
de Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout.
* Staf Van Elzen stelde van 10 tot 25 februari zijn schilderijen tentoon in de
Kunstgalerij van het Boudenwijnpark te Brugge.
* Frans Van Giel exposeerde van 24 maart tot 23 april in het Museum van de
stichting, Museumlaan te Deurle-aan-de-Leie. Deze tentoonstelling stond onder
de auspiciën van het Ministerie van de Nederlandse Kultuur en werd ingericht
door het Ere-huldekomité Frans Van Giel en de Raad van Beheer van de stichting
Mevrouw J. Dhondt-Dhaenens.
* Albert Van Hecke exposeerde van 30 maart tot 18 april in galerij ‘Pro Arte’ te
Gent.
* Guy Van Hoof verzorgde op 9 maart in galerij ‘Kontakt’ te Herentals de inleiding
tot de tentoonstelling van tekeningen en grafiek van Irene Wolfferts.
* Gerard Van Hove is van 4 tot 16 mei met zijn werken in galerij ‘Contrast.1’,
Gent.
* Frans Van Immerseel stelde van 9 maart tot 16 april kunstglasramen tentoon in
de Bank van Brussel, agentschap haven, Orteliuskaai te Antwerpen.
* Lieve Van Loo exposeerde van 3 tot 14 maart in galerij ‘Da Vinci’ te Waregem.
* Van Filip van Maele (pseudoniem van André Verhaeghe) verscheen onlangs
de zesde druk van zijn werk ‘Het leven heeft geen belang’, uitgegeven bij De
Steenbok, Gent. Het is een verhaal over de weerstand, hard, ruw, vol angst en
vreugde, over mensen in uiterst benarde omstandigheden. ‘Durf te leven, man’

Vlaanderen. Jaargang 22

*
*

*

*
*
*

*
*

*
*

verscheen reeds in vijfde druk en is het verhaal van meegemaakte belevenissen
in koncentratiekampen.
Gard Van Mechelen zal van 9 tot 24 juni zijn werken exposeren in het
kunstcentrum’ Hof De Bist’ te Ekeren.
Alice Van Meirvenne exposeert van 12 tot 29 april in de Kredietbank, Markt,
te Beveren-Waas. Vooropening door de auteur Leopold Vermeiren. Enkele
gedichten van de exposante worden tijdens de vooropening voorgedragen door
de leerlingen van de Dictieklas te Beveren-Waas, o.l.v. Trees Vlaeminck.
Leo Van Nevel leidde het kamerkoor ‘Collegium Cantorum’ tijdens een orgelen koorconcert gehouden in de Universiteitsaula te Leuven op 20 maart. Op het
programma stonden o.a. werken van Vic Nees.
Paul Van Nevel leidde op 12 maart in de Universiteitsaula te Leuven het
‘Huelgas-Ensemble’; op het programma: oude en hedendaagse muziek.
Van 17 maart tot 15 april ging in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt een
retrospectieve tentoonstelling War Van Overstraeten door.
Leo Van Paemel stelde van 10 tot 25 maart tekeningen en schilderijen tentoon
in de Kunstgalerij van het Boudewijnpark te Brugge. Paul Vanderschaeghe
verzorgde de inleiding.
Paul Van Rafelghem exposeerde gedurende de maand april met Frans Minnaert
e.a. in galerij ‘Marc’, Brugmannlaan 68, te Brussel.
Flor Van Reeth richtte van 30 maart tot 23 april in het Lierse Konvent-Begijnhof
een tentoonstelling in met een selectie uit zijn schilderwerken. Frans Mertens
leidde deze expositie in op vrijdag 30 maart.
Ludo Van Ruysevelt exposeert van 1 tot 27 april in ‘Huize Ernest Claes’ te
Zichem.
Van Neer Vantina verscheen ‘Mijn bruid getekend’ gevolgd door ‘Esquisse de
femme’ (gedichten) met illustraties van Aubin Pasque en Joris J.J. Moens en
met een inleiding van Fred De Swert (120 fr. (gewone editie) en 1.500 fr.
(luxe-uitgave) te storten op postrek. 261 van de Generale Bankmaatschappij,
Brussel, voor de lopende rekening 443.945 van de Uitgeverij Henry Fagne).
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* Anton Van Wilderode stelde op 1 maart het nieuwe boek van Gaston Durnez
‘Kijk, Paps, een Belg’ (uitgeverij ‘De Clauwaert’) voor in de salons van de
Bank Lambert, Marnixlaan 24 te Brussel. Dit gebeurde op initiatief van de
Brusselse Nederlandstalige Boekhandelaars en de Bank Lambert ter gelegenheid
van de Brusselse Boekenbeurs.
* Dirk Varendonck had op 30 maart in het Feest- en Kultuurpaleis te Oostende
de algemene leiding tijdens een concert gegeven door Het Westvlaams Orkest
met medewerking van de alt Ria Bollen.
* Van André Velghe verscheen onlangs bij Heideland Hasselt
‘Sneeuwpoppenland’, een verhaal voor jongens en meisjes van 7 tot 9. Dit
Fonteintjesboek werd met leuke tweekleurentekeningen opgefrist.
* Louis Verbeeck zal op het 36e Vlaams Nationaal Zangfeest op 27 mei 1973
opnieuw instaan voor de humoristische scherp-satirische bindteksten. Lea Cousin
zal deze teksten voordragen.
* Ferdinand Vercknocke die vooral bekend staat als letterkundige stelde van 17
februari tot 1 maart zijn werken tentoon in ‘V.T.B.-Hendrik De Braekeleergalerij’
te Antwerpen. Tijdens de opening op 17 februari werd voorgedragen uit het
poëtisch werk van de schilder.
* André Vereecken stelde tot 9 april zijn werken tentoon in galerij ‘Geertrui’,
Stationsstraat 25, te Lokeren.
* Naar aanleiding van de verjaardag van de geboorte van Renaat werden de
gebroeders Renaat en Maurice Veremans te Lier herdacht. De gebroeders werden
tijdens een spreekbeurt aan het publiek voorgesteld en daarna vertolkten de
sopraan Lydia Risack-Lesage en bariton Jan Stroobants liederen van beide
toondichters Zij werden aan de piano begeleid door Jan Valach.
* Jean-Pierre Verhaeghe exposeerde van 9 tot 25 maart in het Cultureel Centrum
van Brussel, Sint-Nikolaasplein te Brussel.
* Willem Vermandere trad o.a. op te Deerlijk op zondag 15 april tijdens een
kleinkunstavond georganiseerd door het Davidsfonds Deerlijk en op 11 mei in
het Cultuur- en Ontmoetingscentrum ‘De Warande’ te Turnhout.
* Gerard Vermeersch stelde van 3 tot 24 februari schilderijen en akwarellen
tentoon in studio ‘Callebert’ te Roeselare. De vooropening had plaats op vrijdag
2 februari met een kolderrecital door Gerard Vermeersch en een uittreksel van
het visueel concert door Fernand Callebert.
* José Vermeersch nam van 9 tot 19 maart deel aan een groepstentoonstelling in
kunstatelier ‘Depypere’ te Kuurne.
* Dirk Vermeulen geeft op donderdag 3 mei een vioolrecital in de Feestzaal van
de muziekacademie te Ieper. Deze avond wordt georganiseerd door Jeugd en
Muziek.
* Op 24 november 1972 hield Frans Verstreken op uitnodiging van de Kultuurraad
van Kortenberg een lezing over ‘Felix Timmermans en Lierke-Plezierke’,
gevolgd door de projektie van zijn diareeks ‘Lier, een mandeke Brabants fruit’.
Dezelfde auteur publiceerde in ‘Gazet van Antwerpen’ van 1 december 1972
een artikel over
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‘De leefkamers van Felix Timmermans’. In ‘De Postiljon’ (BRT 1) van 27 en
29 december 1972 nam Jan Lambin een interview af van Verstreken over
Timmermans als toeristisch schrijver.
In september ll. startte Hilde Vonck met haar textielkunstambachtinstituut. In
oktober werd zij dan benoemd tot professor textiel aan de Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten te Antwerpen. Dit jaar zijn er tentoonstellingen van haar
werken gepland in Standaard Galerij Kortrijk (2 april tot 8 mei) en in Standaard
Galerij Antwerpen (19 tot 5 juni). Vanaf begin september in twee verschillende
zalen te Warschau. Verder een te Krakau, Lodz en Torun (Polen).
Tone Vynckier exposeerde van 3 tot 22 februari zijn recente schilderijen in de
‘Korrekelder’ te Brugge. De vooropening had plaats op 3 februari met een
inleidend woord door letterkundige Paul Vanderschraeghe. Bij deze gelegenheid
droeg M. Vynckier enkele gedichten voor.
Walt was tijdens de maand april met zijn werk in de ‘Facultyclub’, Groot
Begijnhof te Leupen.
Hector Waterschoot verzorgde op 20 februari de inleiding tot de tentoonstelling
van kunstfoto's van Frans van den Bremt, gehouden in de Wintertuin van de
Akademie te Antwerpen.
Rik Wegge zal van 5 tot 14 mei zijn schilderijen tentoonstellen in de
Gemeentelijke Feestzaal, Turnhoutsebaan 92 te Borgerhout.
Rik Wijnants exposeert schilderijen van 21 april tot 3 mei in galerij ‘Gerard
David’ te Brugge.
Zuster Marie Rita had de leiding van het koor ‘De Wase Lijsters’ tijdens een
optreden in de Stadsschouwburg te Sint-Niklaas. Aan dit feestconcert nam ook
het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges Maes deel.

Bibliotheek
Nieuw verschenen werk van en over leden
Roger Avermaete, Van Vlasselaer. Wandtapijten, Uitg. Arcade, Brussel 1973; 27 ×
30 cm, 160 blz., 26 quadrichromieën, 35 zwart-wit illustraties, linnen band in cassette.
Van Vlasselaer is ongetwijfeld een der meest vooraanstaande beoefenaars van de
monumentale kunst in ons land, meer in het biezonder van de tapijtweefkunst
aangezien hij de laatste dertig jaren bijna uitsluitend aan het maken van kartons heeft
gewijd. Reeds omstreeks 1930 had hij de chevaletschilderkunst stilaan laten varen,
omdat hij er niet veel toekomst in zag - het was de tijd van de grote economische
crisis - hoewel hij zich als kunstschilder stilaan een markante plaats begon te
veroveren. Hij behoort tenslotte nog tot de generatie van 1900, die het slachtoffer
werd van het tijdsgebeuren. In Duitsland en aan de Brusselse Hogere School voor
Sierkunst had hij hoogstens het terrein van de monumentale kunst kunnen verkennen.
Dus moest hij zich wel als self-mademan opwerken in een moeilijke specialiteit,
wegens de technische implicaties die eraan zijn verbonden. Maar Van Vlasselaer
bezat - om aan de smaak van zijn rijke opdrachtgevers te voldoen - een buitengewone
zin voor het decoratieve. Bovendien had hij de nodige feeling om in het navolgen
van de aan de orde zijnde moderne kunststromingen precies ver genoeg te gaan om
toch nog genade te vinden bij de kritiek. Dat zijn nu eenmaal verplichtingen waaraan
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men niet kan ontsnappen als men monumentale kunst wil plegen. Ook een Lurçat
kon het niet. Het verklaart ook zijn sukses en de vele opdrachten en onderscheidingen
die hem te beurt vielen en waar ook zijn moedige houding gedurende de oorlog toe
bijdroeg. Zijn functie als professor aan het Antwerpse Hoger Instituut wees hem
trouwens vanzelfsprekend aan als de geschikte persoon telkens officiële instanties
aan tapijtweefkunst geld wensten te spenderen. Zo kon hij zich een bijna
ongeëvenaarde carrière opbouwen, waarvan deze pas verschenen luxueuze
Arcadeuitgave getuigenis aflegt.
Van Vlasselaer gaf aan Roger Avermaete de opdracht dit boek te schrijven. Wij
vragen ons af of bv. een Piet Baudouin niet over meer competentie en een grotere
taalbeheersing beschikte dan de gewezen sekretaris van het Antwerps Instituut. De
‘Van Vlasselaer’ van Roger Avermaete is o.i. niet vrij te pleiten van oppervlakkigheid;
bovendien is Avermaetes Nederlands op irriterende wijze naar Frans patroon gebouwd.
Dat doet niets af van de typografische prestatie der Uitgeverij Arcade, waarbij vooral
de schitterende illustraties (fotogravure De Schutter) opvallen. De werken van van
Vlasselaer komen in reproduktie goed tot hun recht.
Anselm Hoste, o.s.b., 't Clooster van Sinte Godelieve eertijds buyten Ghistele nu
binnen Brugghe, St.-Godelieveabdij, Brugge, 112 blz., 62 bladzijden illustraties in
zwart-wit; formaat 20 × 23,5 cm.
Dit werk werd geschreven naar aanleiding van het 350-jarig bestaan van de
St.-Godelieveabdij te Brugge (6 mei 1623-1973). Daarin
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wordt de bewogen geschiedenis van het Brugs klooster kritisch beschreven. Hiervoor
kon de auteur niet alleen een beroep doen op de waardevolle gegevens van het
Monasticon (1960), maar ook op de vondsten van eigen archiefwerk en
bronnenonderzoek. Zo kwam een boeiend historisch overzicht tot stand vanaf de
stichting te Gistel rond 1100, over de Geuzenopstand en de vlucht naar Brugge heen,
het verblijf te Magerzo, de oprichting van de nieuwe abdij in de Boeveriestraat, tot
de donkere periode van de Franse Revolutie, en het abdijleven in de 19e en 20e eeuw.
Dit boek wordt gedrukt op zwaar gekoetst papier van 135 gr., de tekst wordt gezet
uit de Helveticaletter, op twee kolommen. Besteladres: Sint-Godelieveabdij,
Boeveriestraat 45, 8000 Brugge; postrekening 11.02.75 met vermelding: ‘Boek-350’;
prijs 200 frank.
Walter de Taeye, Mia Deprez. Een geest in beweging, Verantw. uitg. Antoon
Desamber, Izegem, 1973; 24 blz., geïllustreerd (40 fr., Giro 1027774, A. Desamber,
Izegem).
Deze kleine gestencileerde publicatie werd geschreven door de vroegere Secretaris
van ons Kunstenaarsverbond, die de begaafde Izegemse kunstenares in haar
ontwikkeling heeft gevolgd en zijn indrukken over haar kunst hier synthetiseerde.
Het werd voor de lezer een aangename kennismaking met iemand, die beslist een
eigen artistieke persoonlijkheid bezit. De auteur weet met enkele biografische
gegevens het beeld van de kunstenares te verduidelijken en haar werk begrijpelijker
te maken, want ware kunst groeit altijd uit het leven zelf. De jonge schilderes heeft,
zoals uit de lange reeks tentoonstellingen en onderscheidingen blijkt, reeds een grote
activiteit aan de dag gelegd, en - wij zijn er zeker van - er wacht haar nog een mooie
toekomst.
Chr.-Ad. Wauters, Félix Buelens. Vergeten vriend van Ensor of het coloriet van de
tederheid, Uitg. Erel, Oostende, 1973; 32 blz., geillustreerd.
Een jonge Oostendenaar, student aan het Conservatorium te Brussel, vatte het plan
op een tot nog toe te weinig bekende kunstenaar uit het nabije verleden voor het
voetlicht te brengen. Over de schilder F. Buelens (1850-1921) is niet zo veel meer
bekend en zijn werken zijn ook erg verspreid. Het opzet van de auteur was dan ook
met deze plakette vroegere bekenden van de schilder of bezitters van documenten
en werken aan te sporen met hem kontakt te nemen ten einde misschien later een
uitvoeriger studie te realiseren. De bescheiden schilder, die Buelens was, verdient
het.
Luc van den Driessche, Album, 1973
Lucien van den Driessche, geboren te Deinze en in het Brusselse gevestigd, begon
met neoexpressionistisch werk om op de grens tussen abstractie en figuratie te blijven
stilstaan: later heeft hij ook ijzeren objecten in zijn sterk geconstrueerde werken
ingeschakeld. In deze uitgave verzamelde hij een aantal mooie reprodukties, die een
inzicht geven in zijn matière schilderkunst. Een zeer mooi album. De inleidende tekst
van J. Fontier is gelukkig beknopt, want het is maar woordenspel: een eenvoudige
uiteenzetting vanwege de kunstenaar zelf zou veel nuttiger zijn geweest dan deze
pompeuze prietpraat. De internationale betekenis van L. Van den Driessche blijkt
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duidelijk uit de lange reeks van zijn onderscheidingen en tentoonstellingen in binnenen buitenland.
Laat ons samen zingen en vrolijk zijn, Uitg. Roeland, W. Woodstraat, Borgerhout,
1973; 20 blz.
Willem de Meyer (van Berckenlaan 184, Borgerhout) verzamelde in dit tekstboekje
17 bekende kerstliederen, ingeleid door Fr. Janssens. Het werd door de ‘Gazet van
Antwerpen’ als nieuwjaarsgeschenk aangeboden aan haar lezers. Een boekje dat
verenigingen, parochies, scholen en gezinnen veel nut kan bewijzen.
Gery Helderenberg, Bomen op Ronkenburg, Dendermonde, St.-Pieters en Paulusabdij,
Dendermonde, 1972; 39 blz. (besteladres: Huize Ronkenburg, 9310 Lede).
Ronkenburg, de plaats waar de dichter van een verdiende rust geniet, is na ‘Neerhof
op Ronkenburg’ eens te meer in deze bundel het kader van Gery Helderenbergs
poëtische mijmeringen geworden. Na de dieren zijn nu de bomen en de struikgewassen
aan de beurt. De Vergiliaanse poëzie, die zij hem inspireerden, is een balsem voor
wie ze in zich laat doordringen en nog houdt van zoetgevooisde en toch beheerste
klanken. In het najaar verschijnen wederom twee bundels, ‘Horologium perpetuum’
en ‘Nacht der symbolen’, getuigen van een werkdrift, die in de late levensavond in
hem blijft branden:
Vriend, haal geen regen
over mijn zerk. Hang niet de harpen op
aan de verzilverde twijg. Onder zon en zegen
haalt de dood mij uit dit slop.
Zet er de rozelaar, de wilde,
de jonge laaiende rozelaar.
Laat de man die zijn dagen verspilde
de natte wilg, het tranerig misbaar.
De drukkerij van de Dendermondse abdij schonk aan deze uitgave een bibliofiele
allure, de dichter, bekroond met de academische Gezelleprijs, waardig.
A.S.
Lambert Swerts, Voor Gutenberg was Lukas, (20,5 × 24,5). Uitgave: Strobbe, Izegem.
66 blz.
Deze publikatie, die geen bijbelstudie is, wil slechts een poging zijn om de figuur
van Sint-Lukas te belichten vanuit meerdere gezichtspunten. Het boek verscheen ter
gelegenheid van het patroonsfeest van de drukkers. Het omvat verscheidene
bijbelteksten, gedichten, reprodukties van waardevolle miniaturen (o.a. uit ‘Die
blauen Bücher’, 14de eeuw), schilderijen (Lucas van Leyden, Jaak Verboven, Rogier
Vander Weyden), houtsneden (Heinrich Schickhardt). Ziehier enkele titels van
hoofdstukken uit dit interessant werkje: ‘Wie was Sint-Lukas?’; ‘Sint-Lukas in de
letterkunde’; ‘De wereldburger’; ‘Lukas in de schilderkunst’; ‘De Lukastraditie’.
Kortom: een degelijke tekst in een mooie uitgave.
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Renaat van der Linden, De ikonografie van Sint-Niklaas in Vlaanderen, (23 × 30),
Uitgave Renaat van der Linden, Godveerdegemstraat 15, Zottegem. 630 blz. Ingen.
750 fr., ingeb. 900 fr.
Lic. R. van der Linden, lid van de Koninklijke Kommissie voor Volkskunde, voorzitter
van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen en lid van de Academia
Teatina per le Scienze te Pescara, lijkt me wel de geschikte man voor het schrijven
van deze ikonografie, waarbij hij eens te meer blijk geeft over een
bewonderenswaardig vorserstalent te beschikken. Taal en konstruktie van het werk
(gedrukt bij Erasmus, Ledeberg) lijken me uitstekend.
In dit kunstboek wordt de heilige, die we té eenzijdig kennen als kindervriend,
vooral gezien in zijn volkse betekenis en hoe die verscheidene opvattingen geuit
worden in de volks- en de stijlkunst sedert de vroege middeleeuwen tot nu. In het
voorwoord van Prof. Dr. K.C. Peeters vernemen we iets over de kontroverse omtrent
mogelijke verbanden tussen de Sint-Niklaasfiguur en de Indo-Germaanse
mythologische elementen, die er de achtergrond zouden van vormen.
Wij kunnen onmogelijk in dit kort bestek een volledige opsomming geven van de
meer dan 350 reprodukties van schilderijen, ikonen, tekeningen, miniaturen,
beeldhouwwerken, glasramen, kartoons, zegels, enz., die in dit prachtwerk voorkomen.
Komen eveneens aan bod: kinderliedjes, gedichten en proza uit de oude en de
nieuwere literatuur.
In de slotbeschouwingen wordt naar het wezen van Sint-Niklaas gezocht in zijn
volkskarakter, als kinder-, eendags-, bescherm- en titelheilige. Treffend is de enorme
rijkdom van Sint-Niklaasonderwerpen in Vlaanderen en hoe kompleks het gebied
van de Sint zich uitstrekt in ruimte en tijd, met wisselwerking tussen Oost en West.
Dit unieke boek verdient beslist een warme aanbeveling.
Albert de Longie
Guy van Hoof en Aertsens, In je onuitsprekelijke wildernis van wit, Uitgeverij Aksent,
Pacificatiestraat 38, Antwerpen.
Dit kleine album (16 blz.), ingeleid door Mevrouw Hedwig Bex, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, Antwerpen, biedt ons gedichten van Guy van Hoof en grafiek
van Aertsens, met de vrouw als inspiratieobject. Het is een in elkaar vloeien van twee
kunstgenres binnen dezelfde thematiek. Waar de beweging normaal van gedicht naar
illustratie gaat is het hier andersom gebeurd: de dichter liet zich door het werk van
de graficus inspireren. Een mooi voorbeeld van symbiose der kunsten in een
luxeeditie.
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H. Friederinge, Het verborgen gelaat van wie naast ons gaan, Uitgeverij Beyaert,
Brugge.
De dichteres H. Friederinge uit Roeselare is met deze bundel niet aan haar eerste
bundel toe. Reeds in 1967 en 1970 verschenen bij dezelfde uitgeverij gedichten van
haar. Onderhavige bundel bevat naast normale gedichten ook prozagedichten en
poëtische verhalen. Alles is gegroeid uit een stille, ingekeerde bezinning op de mens,
het menselijk geluk, de menselijke eenzaamheid, de verhouding tot God en Maria.
De vorm van de gedichten is geenszins modernexperimenteel; toch zijn ze daarom
niet minder oorspronkelijk, de beeldspraak is duidelijk, begrijpbaar, en toch geenszins
cliché-achtig.
Eiland zonder aanlegplaats,
roepend water waar geen boot in daalt,
verzande haven zonder binnenvaart,
mens onder de miljoenen,
miljoenen gelijk aan de éne:
eilanden zonder aanlegplaats,
roepende wateren waar geen boot in daalt,
verzande havens zonder binnenvaart...
Schrijnend alleen-zijn
met vreugde als wet en leed als beleving,
als horizon en weg:
vredige zekerheid van wachtend
Winterland... (blz. 39)

Die ‘vredige zekerheid’, die binnen de menselijke situaties als noodzaak onderkend
wordt is de onderstroom van heel de bundel. Een poëtisch medidatieboek over de
steeds herhaalde menselijke ervaring ‘hoe wij leegvloeien in de rumoerige drukte,
en in de grote stilten de volheid bloeit...’ (35).
Albert Westerlinck, Musica Humana, verzamelde opstellen, 4de reeks, Davidsfonds,
Leuven, 263 blz.
De verzamelde opstellen dragen volgende titels: ‘Tema's van het lichaam in de
moderne literatuur’, ‘De mens en zijn geschiedenis’, ‘Over de “experimentele
poëzie”’, ‘Anton van Duinkerken’, ‘Streuvels: zijn kunst zijn wereld’, ‘Poëtische
mytologie van Aafjes’, ‘Walschap en het verborgen leven’. Het boeiende van deze
essays ligt in het feit dat de auteur het verschijnsel literatuur niet los ziet van de
andere aspecten van het leven: vooral in het eerste essay wordt alles gezien op
sociologische en filosofische achtergrond. Daarnaast is het ruime literaire blikveld,
dat zowel Vlaams als buitenlandse auteurs bestrijkt, opvallend. In het essay over de
geschiedenis, een beschouwing uitgelokt door een essay van Professor K. Van Isacker,
onderzoekt hij de verrijkende, maar tevens de steeds relativerende functie van de
geschiedenis. Meer dan ooit herkennen we in deze opstellen Professor Westerlinck
als de ruimdenkende christelijke humanist, wars van alle rigorisme en
engdenkendheid.
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Ignaas Veys, Ik lieg niet indien ik me het jaar niet meer herinner, in de reeks
‘ruimten/tussenruimten’, Fagne, F. Bossaertstraat 105, 1030 Brussel (120 fr. - gewone
uitgave -, 500 fr. - bibliofiele uitgave - P.R. 261 Generale Bankmaatschappij Brussel,
rekening 443.945 uitg. Fagne).
Af en toe hebben onze lezers in ‘Poëtisch Bericht’ reeds kennis kunnen maken met
het dichtwerk van Ignaas Veys. De gedichtencycli zijn gegroeid uit een
stemmingsvolle herinnering en tevens herbeleven van vroegere dingen (‘Hoe het
begin terug te vinden / na de vele winters / vreemd in het herhalen van engelen en
rivieren...’). In de cyclus ‘Onmogelijke zomer’ staat de verlopende ‘zomer’ symbool
voor een stilaan ontluisterende liefdesverhouding (‘Dralend en bitter / om een lach
in deze dagen / verlaat ik te vroeg / dit seizoen van haar’.) Een afschrijven van een
ontgoocheling. Deze ontgoocheling spreekt zich in de volgende gedichten verder
uit: ‘Na de brand van de stad / en je huid / heb ik het venster gesloten / om dit alles
niet meer te bewonen’. (Venetië). Het ‘Gedicht voor Augustus’ is integendeel een
volle vitalistische uitbarsting (‘Nu zijn de dagen / grote bekers zon / die overlopen /
tegen de avond...... Je draagt de zeelucht mee / het zout en de zon / met dagen die
knipogen / in muziek.). Het vlugge verspringen van de beeldflitsen, van de
woordniveaus, doorbreekt de beperktheid van de eenzijdige logische uitdrukking en
laat het uitgedrukte in geheel zijn rijkdom van gevoel, herinnering, door elkaar spelen
van bewustzijnsinhouden, bij de lezer ‘gebeuren’, in plaats van er enkel maar naar
te verwijzen.
J. Vanbrussel
Albert Smeets: Is de kunst ziek?, 13 × 20,5 cm, 74 pag. + 16 pag. ill., Davidsfonds,
Leuven, Horizonreeks nr. 24, 1973.
Als er iemand in dit landje filosofeert over wezen, betekenis en evolutie van de
beeldende kunst, dan is het wel Dr. Albert Smeets. Filosoferen in déze zin dan, dat
hij bestendig op zoek is naar het antwoord op de vraag in welke periodes van de
geschiedenis de kunst bijdroeg tot een ‘vermenselijking’ van de maatschappij en,
vanzelfsprekend, of dat nu, in deze twintigste eeuw, ook het geval is. Hij is enorm
belezen op dat stuk, werkt zich door stapels boeken, studies en katalogen heen en
bezit de wel zeldzame gave te kunnen syntetiseren zoals het hoort. Al deze
verworvenheden en kwaliteiten vind je terug in zijn merkwaardige studie ‘Is de kunst
ziek?’, een tema dat hem reeds jaren boeit. In een eerste deel schetst hij een klaar
historisch overzicht, dat aantoont dat er in feite altijd, in alle tijden, ernstige kritiek
bestond over het wezen van de kunst. Hoofdstuk twee heette hij ‘een onmogelijke
syntese van de aktuele beeldende kunsten’; het adjektief ‘onmogelijke’ is stukken te
bescheiden, want wie de ongeveer 30 pagina's van dit deel aandachtig leest, weet
méér dan wat in 3 dikke, wijdlopende boekdelen wordt verteld. In een laatste
hoofdstuk tracht de auteur te antwoorden op de vraag of de kunst nog toekomst heeft.
Welke zijn eventueel de perspektieven en de alternatieven? Dr. Smeets is zeer zeker
een gematigd optimist. Als laatste - hoewel fel gehavende - bastions die de menselijke
persoonlijkheid nog blijven verdedigen, stelt hij de godsdienst en... de kunst, de enige
twee elementen die een spiritualistische revolutie ‘au delà du marxisme’ laten
verhopen.
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J.E. van Ackere: Levensstijl en schoonheidsdrift in de Italiaanse renaissance, 12,5
× 21 cm, 202 pag. + 22 pag. ill., Davidsfonds, Leuven, ledenprijs: 90 fr. ing., 120 fr.
geb., 1972.
Het is lang niet de eerste keer, dat prof. Jules van Ackere een studie publiceert over
de Italiaanse renaissance, die hij kent, bewondert en doorgrondt als geen ander. Maar
dit boek lijkt mij wel het meest ‘levendige’ van zijn geschriften over dit onderwerp,
ik bedoel dat hij in dit werk vooral op zoek ging naar het leven van de
renaissance-mens, iets wat meestal vergeten wordt in gelijkaardige publikaties, niet
omdat het niet interessant zou zijn, maar gewoon omdat een degelijke ‘rekonstruktie’
jaren harde arbeid vergt. Jules van Ackere schrok daar niet voor terug en ik geloof
dat elke kultureel geinteresseerde hem daar dankbaar voor mag zijn. In zes
evenwichtige hoofdstukken belicht hij achtereenvolgens: het zoeken naar een
humanistisch ideaal (en daar kunnen onze huidige z.g. humanisten nog een en ander
van opsteken!), het aanschijn en het wezen van nieuwe kunstvormen, de
renaissance-mens zelf, zijn idealen (woon-, lees- en muziekkultuur), de krisis en de
zoektocht naar de waarheid in het geloof, de kunst en de wetenschap.
Een beknopte bibliografie besluit deze voortreffelijke studie, die geschreven werd
in een voorname, precieuze taal, waarvan de ‘humanist’ van Ackere zich overigens
steeds bedient: aan het werktuig kun je ook wel af en toe - zoals hier - de hanteerder
herkennen.
Verhalen uit de Lage Landen, tweede deel, 19 × 27 cm, 126 pag., geïll., uitg. J. Van
In, Lier, 1972, geb. 160 fr.
Het mooie eerste deel van ‘Verhalen uit de Lage Landen’, dat in een vorig nummer
werd voorgesteld, heeft een tweelingbroertje gekregen. De redakteurs ervan, A.D.
Hildebrand en Cyriel Verleyen, zijn er ook dit keer in geslaagd een zeer interessant
jeugdboek te realiseren, waarin verhalen werden opgenomen van de
Noordnederlanders An Rutgers van de Loeff-Basenau, A.D. Hildebrand, D.M.
Lammes, Harriet Laurey, H.Th. de Booy, Frank van Duin en Leonard de Vries.
Vlaanderen is vertegenwoordigd door Jan Vercammen, René Struelens, Julien Van
Remoortere, Cyriel Verleyen en Gerda van Cleemput. Omslag en illustraties: André
Sollie.
J.VR.
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Vrije Tribune
V.V.L.-strubbelingen
Als lid van C.V.K.V. protesteer ik met klem tegen de insinuaties als zou het C.V.K.V.
aan de bron liggen van de strubbelingen in de VVL.
Uit goede bron weet ik dat al de strubbelingen voortkomen van 2 maoïsten:
Robberechts en Daele, en dat een deel mensen, wel lid van C.V.K.V. en ook van
VVL hiertegen maatregelen hebben genomen.
De aktie gaat uit van middens waaruit men het eigenlijk niet had verwacht.
Bij de opeenhoping van m.i. ongelukkige beslissingen van het bestuur van de VVL
en haar voorzitter is de toestand onhoudbaar geworden. Doch is dit een vingerwijzing
dat in alle verenigingen waar maoïsten de meerderheid hebben, de rechtsen ook
moeten uitzwermen en een eigen vereniging stichten?
Arm Vlaanderen waar zulke mentaliteit heerst en waar de onverdraagzaamheid
zeker niet rechts zit.
M. Driessen

Les precieux ridicules
Bij een interessante Franse t.v.-uitzending over een plastisch kunstenaar
gecommentarieerd, hoe ongelooflijk het ook moge klinken, door een plastisch
kunstenaar, stond ik versteld over het verschil dat er bestaat tussen het vakkundig
begeleiden der werken en het belletjes blazen van onze kunstcritici.
Daar het een Franse uitzending betrof zijn wij wel verplicht aan te nemen dat men
in Frankrijk nog niet zover is dat het hele compleks van de plastische kunst integraal
in handen is gevallen van letterkundigen, journalisten en anderen die, springend op
de treden van het vlotte woord, langs hun pen omhoog een machtspositie trachten te
veroveren.
Hun benadering van de essentiële waarden van de plastische kunst is deze van de
kat rond de hete brei. Zij zien door hun niet te stuiten, acute kunsthonger in deze brei
hun literaire dwangbeelden. Zij moeten zich in hun zelfbegoocheling bijtijds beheersen
willen zij er niet met vier poten tegelijk in gaan springen.
De gevoelsfaktor, die bij iedere kunstenaar anders ligt is, onzichtbaar voor de
buitenstaander, onverbiddelijk verbonden aan een persoonlijke techniek met zijn ups
en downs: in de inspirerende impuls van de techniek, de voltreffers, de zwakke
plekken die door brutalisering worden gered; het belang van de beginjaren, de invloed
van de opleiding, de wisseling van grafische en pikturale bewogenheden binnen de
verschillende delen van een werk of een groep werken, de inbreng van toevalligheden:
geen berekening maar een intuïtief combinatiegevoel, enz.
Er is niemand in staat een kunstenaar in zijn labyrint te volgen. Vóór men ook
maar een tipje kan oplichten van het raadsel dat hij is moet men zelf eens hardnekkige
plooien hebben geschilderd. Men moet een werk in een hoek hebben getrapt uit
onmacht of men moet de rotheid van een kleur hebben afgekrabd. Men moet een
compositie aan originaliteit hebben zien winnen door een nalatigheid. Men moet
momenten van naïviteit hebben uitgebuit of omzeild. Men moet geflirt hebben met
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de eenvoud of in hoogmoed zijn ondergegaan. Men moet bij een kleur hebben
gezworen of gevloekt. Men moet voor de keuze hebben gestaan: eerlijk zijn of
rotzooien.
Bij dit alles is de kunstenaar nóch de homerische held nóch de superstar die de
kunstcritici voor eigen glorie van hem willen maken. Zijn beeld naar buiten is datgene
wat zijn inleiders ervan maken, want zij weten niet waar de onvergeeflijke fouten
zitten, omdat zij het vak zelf niet beheersen. Om dezelfde reden zouden zij evenmin
een defekt aan een t.v.-toestel kunnen vinden.
Wanneer men niet in staat is fouten te ontdekken is men ook niet tot kritiek in
staat en zeker geen leermeester. Wie bepaalde fouten niet zelf heeft gemaakt is niet
bij machte ze bij een ander op te sporen en de omvang, die soms een heel oeuvre kan
omvatten, ervan te schatten. Maar op fouten hebben zij het geenszins voorzien; zij
zijn advokaten die hun faam op het spel zetten om hun klanten voorbij de stoel van
de waarheid te loodsen, liefst met vlag en wimpel.
Men leert ons in het hoger middelbaar onderwijs auteurs kennen en ontleden.
Daaruit is logisch te besluiten dat het voor velen zeer goed mogelijk is met een zeker
gemak en openlijk kritiek uit te brengen op werken van auteurs. Het tegendeel is
echter het geval. Plastische kunst wordt alleen onderwezen aan vakmensen. Een
plastisch kunstenaar voelt niet die onbedwingbare behoefte zich met andermans
zaken te bemoeien. Als men echter denkt dat plastische kunst te begrijpen is vanuit
een persoonlijke interpretatie zonder het essentiële nl. ‘het doen’, dan is dit net zo
kinderachtig als gedichten door een dokwerker te laten recenseren waarvan de handen
niet eens een pen behoorlijk kunnen vasthouden.
Zij zijn critici die niet critisch zijn. Zij ontmaskeren niet, zij smeren alleen stroop
aan bepaalde genres. Zij spreken een vreemde taal maar het klinkt goed. Zij zijn
vurige strijders, steeds in hun chronisch woordendiarrhee, voor integrale, kritische
en onpartijdige informatie. Zij zien de politieke splinter in het oog van de ander, niet
echter de kunstbalk in hun eigen oog.
Het spreekt in genen dele van een bewijs van sociaal rechtvaardigheidsgevoel als
men enkelingen bevoordeligt en de rest laat stikken. Dat betekent in de maatschappij,
in het onderwijs en ook in de kunst een uiting van de reinste discriminatie, vooral
wanneer men het beschouwt vanuit het standpunt van de onbevoegdheid waarmee
dit gebeurt.
Zij stellen steeds een bepaalde richting voor als een goudbad waar ieder die, samen
met hen, erin wil trappen, een gouden teen krijgt. Middelerwijl moeten degenen die
onvermoeibaar bij alle openingen aanwezig zijn, reeds tot aan de knieën in het goud
staan. (Het is niet aan te raden openingen te bezoeken als men gegronde redenen
heeft te vrezen een lachbui te krijgen want dit hoort niet bij de geplogenheden van
een opening.)
Een goede, gefundeerde veeg uit de pan heeft nog niemand kwaad gedaan als het
opbouwend bedoeld is, het absurde ophemelen echter van wat alleen maar naar
progressief ruikt, al is het nog zo decadent, is zich openlijk tot koning snob uitroepen
wat tegenwoordig op zichzelf al weer een teken van superioriteit geworden is en veel
salondeuren opent.
Deze kunstjongens kunnen niet meer achteruit, zij zitten in het raderwerk. Zij zijn
voor de goede klank van hun eigen naam in de netten van deze kunstenaars gelopen
die smakeloosheden en gecamoufleerde onkunde o zo onschuldig wisten op te dringen,
dat ze angst kregen niet in de roem te delen als ze kritisch werden. Daardoor zijn zij
medeschuldig geworden aan de algemeen heersende kultuurprostitutie.
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Wanneer zal men nu eindelijk eens de direktie van de conservatoria overhalen
pasteibakkers aan te werven voor het geven van de cursus trombone. Voor wanneer
een jury voor de poëzie-prijs, samengesteld uit linkshandige akwarellisten; de
beoordeling van examen viool door een groepje naaisters, de filmprijs uitgereikt door
een zenuwarts en tenslotte de opening van een triënnale door een afgerichte
kantoorklerk. Waar wachten we nog op?
Zo zullen we alles gezien hebben als we met een voldaan hart komen te sterven
nadat men ons de mankerende kunsthersens heeft overgeplant die er weer uit zijn
gewalst omdat er, naar achteraf is gebleken, hardnekkige resten van een verouderd
talent ongezien waren achtergebleven.
Albert Setola

Papier
Er wordt steeds meer op de trom geslagen rond de naiëviteit in de schilderkunst. Het
gaat op de duur opvallen hoe men steeds weer andere aspekten van de plastische
kunst willens nillens aan de mode van het ogenblik gaat uitleveren. Of het nu over
vrijetijdsbesteders, analfabeten, geesteszieken of om mensen gaat die verkeerdelijk
het schildersambacht beoefenen, doet voor het schrijvend gedeelte van ons volk niet
ter zake. Het blijft maar sollen met weer andere plastici die, zoals zij toegeven, zelf
verbaasd opkijken als men het over hun ‘kunst’ heeft. Daar naïeviteit eerder een bron
van vreugde schijnt te zijn, zoals vissen of zingen, en niet van kunst, komt het er niet
op aan, aan te tonen of er nu eerlijkheid of oneerlijkheid achter steekt, onder welke
rubriek men ze zal
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rangschikken, of men er beroemdheid zal aan vast knopen of niet. Duizende mensen
schilderen naar postkaarten maar heten daarom nog niet Utrillo. Waarom eigenlijk
al deze plastische bemoeiïngen?
Onze dappere sprookjesschrijvers die nog steeds zo gemakkelijk met draken,
kabouters, heksen en feeën omspringen, zijn dit geen naïeven? Een stationsromannetje
waarin de zoon van de baron verliefd wordt op de keukenmeid, is dit geen naïeve
kunstuiting? De karamelverzen die meestal in de zogenaamde lagere middens zo
spontaan worden geproduceerd, zie wijkkermissen en soldatenbrieven, zijn dit geen
bewijzen van ongekunstelde, onschoolse kunst? En onze grootmoeders met hun zes
en dertigstrofige smartlappen? Wanneer komt dit alles eens aan het licht, of zou dit
te veel de aandacht afleiden van onze op sukses wachtenden in de literatuursektor?
Komen waardevolle naïevelingen alleen onder de plastici voor?
Men legt het erop aan enorme hoeveelheden papier volgepubliceerd te krijgen,
papier waarvoor men onze mooiste bossen moet uitroeien en die door onze ‘naïeven’
zo piëteitsvol op doek werden beschilderd.
Albert Setola

Luister van de muziek
Ik ben nog steeds spijtig dat de fonoplatenreeks Luister van de muziek in Vlaanderen
zo ontluisterd is ten onder gegaan! Kan er daar niets voor gedaan worden? Kan U
en Davidsfonds en Festival van Vlaanderen enz. + Kultuurraad van Vlaanderen de
handen in mekaar niet slaan? Moeten Tinel, Benoit, Mortelmans, Van Hoof, Van
Nuffel, Meulemans enz. eeuwig in hun partituren blijven sluimeren en ten hoogste
eens bij eeuwfeest van geboorte of afsterven afgestoft worden? Naar mijn bescheiden
mening werden twee jaargangen te veel besteed aan een soort pedagogisch gericht
florilegium in plaats van de reeds min of meer bekende werken, nu te vestigen. De
massa van de mensen hoort graag werken die hen ooit vroeger eens bekoord hebben
en wellicht nog enigszins in de oren liggen.
Ter overweging!
Hoogachtend,
Hubrecht D'hondt, Gistel

Abdijen
Uw nummer 131 dat handelt over de abdijen in het Vlaamse land kan als heel geslaagd
beoordeeld worden. De gespecialiseerde schrijvers geven ons een bloemlezing qua
historiek van hunne huizen om onze aandacht af te leiden naar de architectonischeen kunstgeschiedenis van deze gebouwen. Ik meen terecht dat dit nummer, indien
het door velen kan gelezen worden, een spoorslag zal uitmaken tot aanwerving van
nieuwe abonnée's.
Wie zegt mensenwerk zegt tevens onvolmaakt in die zin dat het andere
noemenswaardige Vlaamse abdijen in de vergeethoek heeft gelaten, als daar zijn
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deze van de Trappisten (O.C.S.O. of O.C.R.) te Westvleteren, Westmalle en de
Achelse Kluis. Het is misschien met een bijzonder inzicht om deze huizen later in
een bijzonder daglicht te plaatsen want deze abdijen lonen meer dan de moeite om
er iets over mede te delen aan kunstliefhebbers en simpatisanten.
Wat er van zij, dit nummer werd samengesteld door vaklieden en dit is de meest
vleiende hulde dit werk waardig. Het is een reklaam voor de lezer die nog mocht
twijfelen en zal mijns inziens meerdere abonnée's entousiasmeren en doen aansluiten.
Met de meeste hoogachting en ‘Good Luck’.
Paul Gerrits, 1020 Brussel
N.v.d.r.: De keuze van de voorgestelde abdijen werd ons door de ‘Dienst voor
Toerisme’ gevraagd. Het betreft de voor het publiek opengestelde abdijen.
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[nummer 133]
Theater en engagement tussen 1950 en nu
Bij wijze van proloog

Veelzeggend muurschrift te Parijs in 1968.

De spanning tussen theater (spektakel, vertoning) en leven is oeroud en zal wellicht
blijven bestaan, nu eens fel toegespitst en zich uitend in een chaos van experimenten,
pogingen, innovaties, dan weer verflauwend en vegeterend op de verworven en
algemeen aanvaarde inzichten.
Ontstaan uit een oerdrift naar beweging, is het theater voortdurend in beweging.
Variërende vormen, inhouden, stijlen en technieken weerspiegelen het ritme van de
tijd, zoals het wordt bepaald door de onderlinge verhoudingen tussen religieuze,
economische en politieke factoren. De enige constante in deze maalstroom is het
verschijnsel mens, waaruit zowel de acteur als de toeschouwer te voorschijn komt.
De ideologische en ruimtelijke scheiding tussen acteur en toeschouwer is reeds
een eeuwenoud feit en een evenlang discussiepunt wellicht. Van verschillende zijden
werd en wordt naar middelen gezocht om de kloof te overbruggen die in een cultureel
bewustwordende gemeenschap tussen kunstenaar en publiek - tussen toneelspeler
en -kijker - gaandeweg vergroot. Tussen 1950 en nu werd aan dit probleem meer
dan gewone aandacht gewijd, zowel vanwege acteurs, auteurs, regisseurs, directeurs,
technici, als vanwege bepaalde groepen toeschouwers, waaronder we dan zowel
kunstcritici als sociologen rekenen.
Aan de vervreemding die, onder allerlei manipulaties, door gebruik en misbruik
van de spektakelvorm, tussen ‘uitvoerder’ en ‘verbruiker’ was ontstaan, moest
dringend gedokterd worden, wilde men binnen afzienbare tijd nog van theater
gewagen. Het schouwburgbezoek was in de traditionele Westerse theaterlanden
zodanig teruggelopen, dat men aan de behoefte aan toneel sterk ging twijfelen. Het
theater als ‘instituut’ ging kennelijk failliet. En toch kwamen de nieuwe impulsen
niet uit de hoek van de officiële, gesubsidieerde, met groot verlies werkende theaters.
Op ontelbare plaatsen in de wereld zijn tussen 1950 en 1960 kleine groepjes bezetenen
ontstaan, al dan niet collectief werkend, met beperkte middelen, aan de opbouw van
een alternatief theater. Daarbij was duidelijk, dat niet esthetische bekommernissen
aan de basis lagen van de actie, maar wel politieke en sociologische inzichten, waarin
de mens als ‘zoon politicon’ weer centraal staat.
Het benadrukken van de politieke dimensie van het theater had een aantal gevolgen.
Eén ervan was de democratische uitbouw van die gezelschappen, waardoor de
traditionele bekende macht van de regisseur gebroken werd, de verantwoordelijkheid
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verdeeld, de mogelijkheid tot discussie geopend. Een vertoning of liever een
bijeenkomst, achtte men niet langer meer gebonden aan een theatergebouw maar
met groot gemak werd en wordt geacteerd op straat, in kleine ruimten, in fabrieken,
scholen, gevangenissen... Van de acteur wordt een grote fysieke conditie
verondersteld, want - en dit geldt dan vooral voor het zgn. ‘arme theater’: ‘Dekors
en kostumes, nodig voor de dramatische handeling, zijn strikt beperkt. Er zijn mensen
en een bepaald aantal voorwerpen in de zaal opgesteld. Dit alles moet voldoende
zijn om de opbouw van alle omstandigheden en toestanden van de voorstelling te
scheppen, voor de beweging, de klank, de tijd en de ruimte. Het “arm theater”
verwerpt de grime. De akteur moet zichzelf een masker vormen met behulp van zijn
aangezichtsspieren. Van bij het begin tot het einde van de voorstelling heeft ieder
personage een vrijwillig aangenomen gelaatsuitdrukking. Het ganse lichaam plooit
zich naar de omstandigheden, terwijl het masker versteend blijft. De acteur
vermenigvuldigt zich in een aantal hybridische wezens die veelstemmig zijn rol
vertolken. Eenieder gaat uit van de houding en de pas der mime, ieder draagt zijn
eigen silhouet dat onherroepelijk is vastgesteld als door een ziekelijke kramp’. Aldus
Ludwik Flaszen, medewerker van Jerzy Grotowski, naar aanleiding van een opvoering,
waarvoor
Het is altijd weer het volkstoneel dat redding brengt.
Peter Brook
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als uitgangspunt Akropolis, een stuk van de Pool Stanislaw Wyspianski, werd
genomen, waarin de som wordt gemaakt van een beschaving en de waarde ervan
wordt nagegaan in het licht van de omvang van de hedendaagse ondervinding.
Of nu een vroeger of een nieuw stuk aan bod komt, steeds wordt nagegaan in
hoeverre de inhoud van de tekst, van het ‘scenario’, met de menselijke situatie van
nu te maken heeft.
Het dichtst bij de hier-en-nu-situatie staan dan ook de documentaire stukken,
waarin a.h.w. in reportagestijl een historische of aktuele gebeurtenis zo objectief en
duidelijk mogelijk wordt weergegeven. Men herinnert zich de ophef die Rolf Hochhut
maakte met ‘De Plaatsbekleder’ (1963), waarin de vraag wordt gesteld of een
openlijke bestrijding van het nazisme door de Paus, het uitmoorden van zoveel miljoen
Joden had kunnen verhinderen. Van recentere datum waren de gebeurtenissen door
Heimar Kipphardt in zijn ‘scenisch bericht’ In der Sache J. Robert Oppenheimer
(1962/63) behandeld. Hierin wordt onderzocht aan de hand van een in de V.S.A.
voorgekomen zaak tijdens het Mc Carthy-optreden, in hoeverre men neutraal
wetenschappelijke arbeid voor politieke doeleinden mag gebruiken en of een geleerde
een andere politieke opvatting mag huldigen dan die van de staat waar hij voor werkt
en die hem betaalt.
Het meest geëngageerd is misschien wel Peter Weiss. Na een stuk over de moord
op de revolutionair Jean Paul Marat in 1808, een

De zaak J. Robert Oppenheimer, van Heinar Kipphardt. Met Senne Rouffaer en Jan Retèl. Toneelgroep
Ensemble, 1965.

tijd waarin de schrijver duidelijke gelijkenissen met de hedendaagse herkent, schreef
Weis ‘Het Onderzoek’ (1965), waarin het Auschwitzproces overgedaan wordt. Hierin
‘spelen’ de acteurs niet; ze zeggen alleen alles over het uitroeiingskamp, emotieloos,
hetgeen de inwerking op de toeschouwers nog geweldiger maakt. Deze worden dan
ook geconfronteerd met vragen als ‘hoe is dit alles mogelijk geweest?’, ‘bestaat de
mogelijkheid dat zich over enkele jaren hetzelfde weer voordoet?’. De bedoeling
van documentair theater is o.a. mensen politiek bewust te maken door ze te informeren
over hoe de waarheid verzwegen of verdraaid wordt en waarom. Vanuit deze drang
naar waarheid zijn dan ook ‘Het lied van de Portugese Bullebak’ (1967),
‘Viet-Nam-Diskurs’ (1968) en ‘Trotzki im Exil’ (1970) ontstaan.
Achter deze vogue van dokumententoneel duikt ontegensprekelijk de gestalte van
Bertolt Brecht (1898-1956) op, die eerst in zijn talrijke geschriften en stukken, later
vooral in het Berliner Ensemble (1949 gesticht), het politiek georiënteerde en
geïnstitueerde theater tot een ongeëvenaarde hoogte voerde. Na zijn dood kende het
Berliner Ensemble echter een langzame verstarring.
Het leven en de politieke inzet van Brecht waren voor Günther Grass, in de
partijpolitiek actief, aanleiding tot het schrijven van ‘Die Plebeijer proben den
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Aufstand’ (1966), een stuk dat zich afspeelt op 17 juni 1953 in Brechts theater Am
Schiffbauerdamm in Oost-Berlijn. Grass behandelt daarin de houding van Brecht als
politiek geëngageerd kunstenaar

Thyestes van Hugo Claus (naar Seneca). Met Ton Lutz en Rudi van Vlaenderen. Glorieuse zwanezang
van Toneel Vandaag (1959-1967).

ten overstaan van de toenmalige arbeidersrevolte.
De vraag die zich voor Grass en vele anderen opdringt is meteen de kern waarrond
het gehele geëngageerde theaterbedrijf draait of waarmee het valt: heeft men het
recht een vrijblijvend schrijver, speler, kunstenaar te zijn, zolang er ontevredenheid,
uitbuiting, oorlog is? Weer komt hier die tweespalt kunstenaar - publiek (volk)
opduiken. Is het de taak van de speler, de schrijver, de spelleider, eerst politiek actief
te zijn en aldus niet alleen een naam-, maar vooral een wezensverandering te
ondergaan?
In en na mei 1968 werd in Frankrijk diezelfde vraag gesteld. Daaromtrent heeft
Emile Copfermann in Le Monde (21 oktober 1971) een vergelijking opgesteld
betreffende het Franse volkstheater, zoals het in concreto door het Théâtre National
Populaire werd verdedigd, rond de jaren 50 en de jaren 70, en waaruit blijkt hoe sterk
de visies (door twee generaties vertegenwoordigd) in twintig jaar tijd van elkaar zijn
gaan verschillen: (zie tweede en derde kolom volgende bladzijde).
Wat kan tenslotte gezegd worden over de situatie in ons eigen taalgebied? Noch
de toneelschrijfkunst, noch de toneelspeelkunst zijn in de hier behandelde periode
van zodanige aard geweest dat van een werkelijk alternatieve, alles her-denkende
theaterbeweging zou sprake zijn. De sporen van geëngageerde groepen zijn in
Nederland talrijker te vinden dan in Vlaanderen en liggen er ook op het professionele
vlak. In Vlaanderen zijn er enkele amateursgezelschappen aan te

De vervolging van en de moord op Jean-Paul Marat, van Peter Weiss, in 1965 door de Haagsche
Comedie.
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stippen die als zgn. ‘workshop’ of ‘studio’ resoluut met tradities en conventies hebben
gebroken. Van een meer beroepsmatige aanpak getuigt het werk van de Antwerpse
groep Het Trojaanse Paard, in 1970 aangevat en nu reeds genoegzaam bekend door
straatacties en opvoeringen van eigen gemaakte stukken, waarin op de onmiddellijke
aktualiteit wordt ingehaakt en waarna de discussie met de aanwezigen a.h.w. uit het
spel zelf voortvloeit. Sedert september 1972 werd in het Groot Limburgs Toneel
(zowel een Vlaamse als een Nederlandse aangelegenheid) een werkgroep op
collectieve basis gevormd, G.L. Twee, op zijn beurt ontstaan uit het Schrijverstheater
(Otto Dijk, Walter Momo, Kees Simhoffer, e.a.). Met G.L. Twee worden programma's
gemaakt die duidelijk gericht zijn op bepaalde bevolkingsgroepen: leerlingen van
de lagere en middelbare scholen, van het technisch- en beroepsonderwijs, werkende
jongeren. Tot diezelfde jongerengemeenschap richt zich ook de Jeugd- en
Teaterwerkgroep van Alice Toen en Dries Wieme met kijk- en vooral
meespeelstukken, waarvan de inhoud de eigen problematische situatie van de bedoelde
jongeren centraal stelt.
Volledigheidshalve dient melding gemaakt van een aantal initiatieven die ofwel
vroegtijdig zijn afgebroken ofwel nooit tot uitvoering kwamen. We bedoelen het
Vlaamse Schouwtoneel van Etienne Debel, een reizend gezelschap dat goed toneel
voor een ruim publiek beoogde; Toneel Vandaag, waarin zowel de absurdistische
als de Brechtiaanse strekking aan bod kwamen; T-68, een ontwerp ter herbronning
van het Vlaams theater door Hugo Claus, Carlos Tindemans en Alex Van Royen,
dat echter nooit verder kwam dan de gedrukte tekst; de Werkgemeenschap van de
Brusselse Beursschouwburg, die voor haar planning voor maatschappelijk
geëngageerd werk in collectief verband, op de onwil en de onbekwaamheid van het
beheersorganisme te pletter liep. Tenslotte moet de oprichting van de Nieuwe Scène,
waartoe voor het grootste deel de spelers van Mistero Buffo behoren, ook gezien
worden als een zoveelste uitdrukking van reactie tegen een bloedarm theaterleven,
een concrete uiting van vernieuwingswil, reeds zo lang latent aanwezig bij heel wat
Vlaamse tonelisten.
In Nederland is de veelbelovende Studio (Amsterdam) na herhaalde pogingen om
over o.a. hierboven aangehaalde kwesties, in het reine te komen, opgehouden. Het
hete hangijzer heet er nu Proloog, een vormingsgezelschap dat zich tot jongeren richt,
niet om aan toneelinitiatie te doen, maar wel om een didaktisch leerproces op gang
te brengen
DE JAREN 50

DE JAREN 70

WAAR?
Nieuwe zalen

Op straat, in werkplaatsen...

Geen scène meer à l'italienne

Geen vaste scènebouw

Naar het publiek toe

Temidden van het publiek

VOOR WIE?
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Voor zoveel mogelijk toeschouwers

Voor kleine groepen toeschouwers

Publiek aantrekken

Naar het publiek gaan

Alle klassen dooreen

De arbeiders eerst

De toeschouwer opleiden

Zich aanpassen aan de toeschouwer

Abonnementen verwerven

Onmiddellijke instemming verwerven

DOOR WIE?
Kunstenaars ter ondersteuning van het
publiek

Kunstenaars in dienst van het publiek

Wettelijke opvolgers

Vrijwillige ‘bastaarden’

Vaklui

Amateurs

Expressie-specialisten

Spontane militanten

Regisseurs

Agitatoren

WAAROM?
De kultuur voor allen

Politieke strijd voor allen

Kulturele democratie

Bestendige revolutie

In de beste orde

Wanorde

HOE?
Door goed theater op zich zelf

Theater op zich zelf bestaat niet

Klassieken aan de eer

Weg met de klassieken

De kulturele erfenis ontburgelijken

Elke erfenis weigeren

Verheerlijken wat verenigt

Tonen wat moet verdelen

Het algemene opnieuw opzoeken

Klassebegrip aanklagen

Lyrische schijn

Realistische les

Held en wereld samenbrengen

Tot strijd aanzetten

De relatie stuk - scène veranderen

De relatie scène - publiek omvormen

Passieve bewondering

Actieve deelname

Sterrencultus

Verheerlijking van de groep

Ritus

Feest

Morele opvoeding

Fysieke uitbarsting

Gestrengheid

Uitbundigheid

Noodzakelijke utopie

Mogelijke zege

Verzachtende theorie

Praktijk van geweld

Toejuichingen

Slogans
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Nabeschouwingen

Actie

waarin jonge mensen zichzelf en hun sociale omgeving beter kunnen begrijpen.
Tegen de werking van Proloog is van leer getrokken in de Eindhovense Raad door
de CCP (de Combinatie Christelijke Partijen) die geen subsidies meer wilde stemmen,
omdat de aktie van Proloog ‘subversief’ zou zijn. In feite komt het hierop neer, dat
de subsidiërende overheid, en niet alleen in Eindhoven, niet kan, mag, wil begrijpen
dat de roep om nieuw theater, de roep om een nieuwe maatschappelijke orde is (B.
Brecht).
Met deze ‘slogan’ in het achterhoofd dient ook dit theaternummer van ‘Vlaanderen’
doorgemaakt. Niet alle aspekten van het geengageerd theaterverschijnsel tussen 1950
en heden konden worden behandeld. We menen toch dat teksten en illustraties van
enig nut zullen zijn, zowel voor diegene voor wie theater en leven twee verschillende
zaken zijn, als voor diegene die beide heeft geïntegreerd.
Roger Arteel
Olmenstraat 12, 8800 Roeselare
Het toneel is de meest democratische vorm van de kunst; het is ook
de meest politieke.
Günther Zehm
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Leve het gewin, we stikken erin... door Het Trojaanse Paard. Wie is het, die zo hoog gezeten...

Zweeds Vestzaktheater maakt straattoneel.

Mistero Buffo, de passie van Jezus zoals de volksmens ze beleeft. Dora Vander Groen als de Zottin:
‘Kristus heeft mijn kindeke in een lammeke veranderd. Met Pasen zal ik moeten oppassen...’ Hilde
Uitterlinden als een volksvrouw.

Mistero Buffo (Dario Fo; Arturo Corso; kleine zaal van de Kon. Muntschouwburg te Brussel, 1972).
De voltallige cast op de amoureuse toer.
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Indien de massa tegenwoordig Koning Oidipoes niet meer begrijpt,
dan ligt de schuld bij Oidipoes en niet bij de massa.
Antonin Artaud

Vlaanderen. Jaargang 22

134

Tussen esthetisch vacuum en maatschappijbewuste structuur zoekt
het theater een verantwoording van zijn bestaan

Friedrich Dürrenmatt.

Romulus de Grote, satire op het verval van een politieke constellatie, van Dürrenmatt, in 1949 te
Basel gecreëerd.

Kan, zo luidt een retorische vraag van Friedrich Dürrenmatt, het theater de wereld
van vandaag uitbeelden? Zeker, was de stelling van Bertolt Brecht, als het deze
wereld maar voorstelt als in staat tot verandering. Beide visies omschrijven vrij aardig
de behoeften en functies van het theater in de voorbije kwarteeuw. Ook in de decennia,
zoniet eeuwen, voordien werden deze opinies verkondigd; nooit echter zijn ze op
vergelijkbare wijze even bepalend geweest voor de inhoud en vormen, de theorie en
praktijk van het theater als in deze afgelopen jaren. Enerzijds skepsis die het probleem
niet opheft door het te ontlopen, anderzijds overtuiging die het probleem doctrinair
affirmeert en eigengereid uitdraagt. Metafysica en revolte. Immanentie en socialiteit.
Esthetische irrationaliteit en rationele agitatie. In vele wisselvormen zijn deze
opstellingswijzen van de mens in het drama en het theater van pas gisteren terug te
vinden; ze zullen duidelijk ook het theatrale bewustzijn van morgen uitmaken.
Als het theater de schok van de Tweede Wereldoorlog in zijn wezen wil integreren,
bevestigt het eerst de hoop op een vernieuwde mens, het vertrouwen in de feniks,
het geloof in het theater als ‘moralische Anstalt’. Weliswaar is de ontnuchtering zo
groot dat vele geijkte normen in een demythologiseringsproces opgenomen worden
en de komische verheerlijking van mens en wereld wordt ruimschoots vervangen
door onmachtige twijfel en ridiculiserende spot. Dat blijven echter illusiespatjes als
je ze vergelijkt met wat de eerste naoorlogse spiritualiteit op het theater gaat brengen:
het absurde als een houding in de tijd. Als affectieve reactie op de actualiteit is Albert
Camus' bijdrage briljant verbeeld, gepassioneerd oprecht, maar logisch wankel. Zijn
begrippen hebben echter in de wereld vlam gevat en, terecht of ook niet, ze hebben
de instelling van een jonge generatie verregaand gedetermineerd.
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Het leven en de wereld absurd verklaren, betekent toch dat je ze mentaal vergelijkt
bij een ingebeelde rationele wereld, waarin de logica en de finaliteit evident aandoen.
Dergelijke wereld is echter een wereld van gelovigen, terwijl zonder dit contra-concept
het begrip van een absurde wereld nochtans onhoudbaar is. Bovendien is het absurde
noodzakelijk een muterend begrip, dat in de historische metamorfose telkens andere
trekken zal bezitten. Hebben we soms op Marx zitten wachten om er achter te komen
dat niet de geschiedenis ons determineert, maar de mens, de levende mens zelf? In
veralgemeende termen over het absurde praten, betekent dat dit absurde toegeschreven
wordt aan een afwezige God (dood of verworpen); dat is hoogstens een retorische
stelling die bovendien de eigen basisvisie compromitteert. Armoede, ziekte,
verknechting en dwang zijn niet afhankelijk van een filosofische theorie, maar van
een maatschappelijke toestand, d.w.z. van medemensen. De mens bepaalt zelf de
leefbaarheid van zijn wereld. Komt de wereld er absurd voor, dan ligt dat aan de
mens zelf. Het meest drastische fenomenalisme (isolement, angst,
incommunicativiteit) beperkt de dingen in de wereld tot hun verschijningsvorm en
kleurt ze door een percepterend bewustzijn dat subjectief is. Terwijl het innerlijke
bewustzijn van de mens juist een uiterst objectief gegeven dient te zijn, het meest
speelse veld van volkomen vrijheid. Het absurde kan zonder twijfel een sociaal
gegeven lijken (zo historisch als actueel) maar het is niet immanent en evenmin
transcendent. Indien de mens althans bereid is zijn innerlijke vrijheid zo te activeren
dat de wereld onderweg blijft naar haar voltooiing. Deze bereidheid wordt een
opdracht voor het theater van de revolte.

Ideologisering
Na het schokkende, het wanstaltige, het ongerijmde van het absurde theater komt
bijgevolg de ideologisering van het theater op. Brengt Beckett de demonstratie van
een paradigmatische onmacht, dan verovert Brecht het theater met de demonstratie
van de revolutionaire parabel. Brengt Beckett de principiële labiliteit van elk ethisch
waardensysteem, dan drilt Brecht het theater in een dogmatisch optimisme. De wil
en het voornemen om de mens ertoe te brengen zelfstandig te zoeken naar een
rechtvaardige oplossing, plaatsen zich naast en tegenover het apokalyptische visioen,
het theater van de zwarte catastrofe en het heilloze einde. Realistische
maatschappelijkheid tegenover fantasmagorische binnenfantasie. Herkenbaar
programma tegenover esthetische formule. Sociale ervaring tegenover particuliere
kennis. Het leren tegenover het weten.
De ‘angry young men’-beweging in Groot-Brittannië is een symptoom van deze
ideologiseringstendens. Maatschappijkritiek van uiteenlopend gehalte (tegen de rol
van de Kerk, de voze traditie, de doelloze vooruitgang, de structuur van de
maatschappelijke spelnormen) zoekt en vindt fundamenten in de
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overtuiging van de afwezigheid van God en in het gevoel van de zinloosheid van de
wereld. Verbale agressie is het meest opvallende attribuut. Van verzet tegen de
omringende voorwaarden verhevigt dit gevoel zich tot de kale agressiviteit en blinde
destructiedrift (E. Bond): tegen de oudere generatie, de geestelijke leegte, de
maatschappij die dit gevoel geprovoceerd heeft. De analyse van een moreel
geïrriteerde generatie leidt tot een consequente trivialisering van drama en theater.
Het morele analfabetisme van om het even welk kunst-gedoe wordt een nieuwe
theatrale doctrine.
Stond bij Brecht nog als theatrale apparatuur voorop de doorlichting van de
werkelijkheid met de middelen van de illusie, dan reduceert zich het
documententheater tot het gedistantieerd noteren van een schrikreactie. Systematisch
achteromkijkend gaat dit theater te keer tegen de leugenachtige principes van de
veiliggevestigde maatschappij. Thans pas breekt de kater van de oorlog rauw uit en
de gedragspatronen van een westerse cultuur komen eindelijk op de autopsietafel
terecht. Het inzicht wordt uitgedragen dat de oude idealen van een wereld die in
zichzelf rustig verderslentert, ondraagbaar zijn geworden en dat de vernieuwing van
opstelling en gedrag om een schoktherapie vraagt.
Deze radikalisering heeft haar weerslag op het theater zelf, op de code, op de
functie, op het wezen. Het onbehagen, zowel esthetisch als sociaal, leidt tot het
uittesten van nieuwe structuren. De implicaties van het realisme worden gretig en
onbevooroordeeld onderzocht. Stijl wordt afgewezen, de positieve dialectiek wordt
ingevoerd als dramatische techniek. De existentiële revolte leidt tot een confrontatie
van het theater met de metafysische horizon van mens en maatschappij. Beweerde
het absurde theater nog dat de impotentie van de mens immanent is, het theater van
de revolte stelt die als zelfverschuldigd. Het fundamentele antihumanisme van het
absurde theater wordt opgevangen in een nieuw credo. Het absurde bestaat wel
degelijk, maar het ligt niet in de wezenlijke situatie van de mens zelf; het ligt in zijn
bereidheid de vrijheid en dus de identiteit op te geven aan een gesystematiseerde
conformiteit. Deze leegheid van vorm en inhoud moet weggeruimd, ook in het theater
als bestaansfenomeen. Wil de mens ertoe overgaan zijn vrijheid en
verantwoordelijkheid te begrijpen, dan zal de noodzakelijke conclusie moeten luiden:
het theater als systeem wijzigen.

Experiment
Deze houding verklaart de overdadige groei van het experimentele theater. Niet aan
esthetische nieuwtjes wordt gewerkt, maar aan fundamentele vernieuwing. De
conventie wordt afgewezen. Als illusie de weigering van enige identiteit is, dan wordt
de affirmatie van de menselijke potentie, in welke vorm ook, met welke consequenties
ook, noodzakelijk. Het experimentele theater onttrekt zich niet langer aan de situatie
van de mens in de actuele wereld. Termen als pessimisme en optimisme
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Wachten op Godot van Samuel Beckett. In 1953 te Parijs in première. In Vlaanderen late ‘officiële’
ontdekking.
Oswald Maes en Joris Suystronck als Estragon en Vladimir. Theater Antigone, Kortrijk, 1972.

De Bruiloft van B. Brecht. Klein burgerdom op de korrel genomen. Centrum voor teaterstudie, Brugge,
1970-71.
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hebben afgedaan, zijn althans irrelevant geworden. Realisme, die oude stijlbenaming,
is dan niet langer een wijze van presenteren; het is veeleer een bewuste keuze, een
artikel van geloof, een centraal punt in de te vinden code. Vooral in de Duitse
Bondsrepubliek en in de V.S.A. verdient dit nieuwe theater de aandacht. Tot diep in
de 19e eeuw bleef het theater ruimer dan het leven; sedert ca. 1880 wil het theater
echt zijn, overeenstemmen met het ervaren leven. Thans wil het theater het
leven-zoals-nu-geleefd zijn, een nagenoeg paranoïsch verlangen naar het fragment,
het discontinue, de multi-sensatie. Deze veranderingen van theatraal inzicht en doel
gaan exclusief door op marginale plaatsen, maar dat is nauwelijks een tegenargument;
wie dat meteen onbelangrijk acht, mag zich even bezinnen op de historische
fenomenen van het Théâtre Libre of de hertog van Meiningen.
In de Bondsrepubliek presenteert dit nieuwe theater zich meestal als modellentheater.
De kritische substantie is niet op de maatschappelijke werkelijkheid zelf gericht,
maar op het bewustzijn van die werkelijkheid. Formeel drukt zich dat frequent uit
in de omgang met de taal als theatraal en als communicatief instrument. De
versperringen die traditioneel tussen de esthetische en de maatschappelijke praktijk
worden opgeworpen, worden gesloopt; de esthetische code wordt geïntegreerd in
het gedemonstreerde maatschappelijke proces. De receptie (d.w.z. het artistieke effect
op de toeschouwer) wordt het object van de kunstpraktijk. Zo stalt W. Bauer het
monotone ritueel uit van groepen mensen die zonder communicatiemogelijkheden
de maatschappelijke dwang tussen resignatie en explosiviteit reproduceren. Zo zet
Peter Handke zijn kritiek op de maatschappelijke conformiteit in bij de talige
gedragsvormen; de taalmodellen onthullen zich als reële machtsfuncties bij het
programmeren van maatschappelijke gedragsregels. Als artistiek effect ontstaat de
identificatie van de theatrale situatie als realiteit. M. Sperr en F.X. Kroetz vangen
kritische psychogrammen van bewustzijnsvervuiling op. R.W. Fassbinder brengt het
démasqué van het sociale mechanisme door middel van banale citaten en gemonteerde
clichés.
In de V.S.A. is de experimentele beweging ontstaan als verzet tegen Broadway,
het symbool van het commerciële theater. In het zog van de Beat Generation heeft
zich Off Broadway overeind gehesen; ofschoon thematisch en formeel anders, heeft
ook hier de evolutie zich neergeslagen in een nieuwe institutionalisering. Thans
heerst het OOB (Off Off Broadway); met La Mama, The Open Theatre en The Bread
and Puppet Theatre, heeft het de aandacht van de hele wereld gekregen, maar in New
York alleen zijn er meer dan 100 van dergelijke proefhaarden.
Het enige wat aan deze amorfe initiatieven duidelijk wordt, is hun karakter van
tegenmodel. Zij willen een theater van en voor vandaag, zonder theoretische of
doctrinaire basis. De ervaring nu bepaalt de waarde ervan; in de verte gefixeerde
intenties hebben ze niet. Ze werken meestal collectief, op korte stukken; financieel
staan ze erg ongezond. Als commune-groepen proberen ze vooral nieuwe vormen
van samen-leven uit die ze even, zoniet meer, belangrijk achten dan de theatervormen
waar ze mee bezig zijn. De scheidingslijn tussen theater en leven is dan ook erg vaag.
Het theater gebeurt er vaak als groepsproces (psychodrama), soms zelfs zonder
publiek. De deelgenoten hebben de drugs geadopteerd en schwärmen voor een vage
oosterse levensstijl (tarock). Ze wantrouwen alle rationele concepten. Ze duiden hun
bestaan als een daad gericht tegen de produktiegeoriënteerde maatschappij; ze achten
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de ervaring tijdens belangrijker dan het resultaat achteraf. Ze zoeken naar een esthetica
die aansluiting zou vinden bij wat Artaud bij zijn Amerikaanse geestesgenoten

Harlekijn, kies je meester, van Arturo Corso, naar Goldoni. Of hoe men volkstheater maakt. Bernard
Verheyden en Charles Cornette. KNS-Antwerpen, 1971-72.

(The Living Theatre) op gang heeft gebracht. Deze troepjes bezitten talrijke auteurs,
die zweren bij collectieve creativiteit en improvisatietechnieken. Slechts zelden baten
ze een schouwburgje uit maar ze hebben de workshops vermenigvuldigd, waarin
psychotherapie en gymnastiek een schijn van ritualiteit verspreiden. Zij zijn zelden
professioneel, meer nog, zij zijn zelden gevormd voor het theater. Techniek en
vakkundigheid vervangen ze door de expressie van alledag, door alogische patronen.
Dit theater treedt op zonder eigen conventie, als telkens voor het eerst gebeurend.
Emotie drukt het denken en bedenken weg. Deze mensen wijzen elk heldensyndroom
af, negeren enig esthetisch ideaal, elke schijn van stilistisch evenwicht. Zij opteren
voor het spontane, het onverwachte, het onvoorziene. Vandaar dat ze vaak
exhibitionistisch doen. Het verborgene halen ze in het volle licht; transgressie en
provocatie van gevestigde cultuurpatronen worden opzettelijk beoefend. Het geloof
in de kracht van het subversieve zweeft boven al deze ondernemingen. Verhaal en
vorm zijn weg, evenals elke pretentie van kunst. Dit theater wil de toeschouwers
bespringen en hem als creatieve deelnemer onmiddellijk in het gebeuren opnemen.
Deze troepjes vinden alerlei functies: alternatief ‘goed’ theater, lichaamstheater,
agitatietheater van straat tot guerilla. Zij zijn sociologisch interessanter dan theatraal,
maar ze kunnen onmogelijk buiten een zich thans voltrekkende ontwikkeling van
het theater worden geplaatst. ‘Fast allen Gruppen (...) mangelt ein politisches
Bewusstsein. Bis auf wenigen Ausnahmen erschöpft sich die sogenannte
Gesellschaftskritik (falls die überhaupt stattfindet) in der aus idealistischen
Denkpositionen entstandenen klassischen Aufgabe der Kunst, auf Misstände
aufmerksam zu machen (...) Die Entwicklung der OOB-Bewegung zeigt (analog der
Pop-Musik oder der Bildenden Kunst) wie sich die sogenannte
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Samuel Beckett, in het Frans en Engels schrijvende Ier, Nobelprijs 1969.

Gegenkultur in den kapitalistischen Produktionsprozes einfügen lässt und in wieweit
es gelingt, sich dem zu widersetzen.’1

Subsidietheater
Doet zich deze waardeverplaatsing enkel voor in een beperkte randgroep? Is het
officiële instituut van het theater ongeschokt gebleven? Bepaald niet. Ook het aloude
cultuurbastion van het subsidietheater kent zijn crisis. Scheldwoorden zijn legio:
cultuurhistorisch pakhuis, circenses-instituut, foyersocialiteit, adaptatie-instrument.
Deze nationale of lokale gezelschappen leggen zich om de doorsneetoeloop vrijwillig
beperkingen op, verzorgen een nutsvrije produktie en reproduktie van conventionele
stijlelementen en maatschappelijke ideologie. Zij conserveren een elitaire erfenis
met een markteconomische organisatievorm. Communicatieve steriliteit en een
onschokbaar vertrouwen in het langlopende gewoonteabonnement zijn kenmerkend.
Ze worden nog altijd patriarchaal bestuurd. Ondertussen blijft de theaterbureaucratie,
niet helemaal onwetend over een voorzichtig onbehagen binnen het ensemble, niet
bij de pakken zitten; als zelfbenoemd redder van de traditie ontwerpt ze grote
werfcampagnes, zoekt ze de publieksmotivatie te stimuleren en organiseert ze enquêtes
over de contingentering van het publiek. M.a.w. wel financiële, repertoriële en
personeelpolitieke maatregelen, enige reflectie over structuur en functie nauwelijks.
De resultaten zijn fraai. Het publiek blijft passief; het gelooft niet meer in de
charismatische leiderskwaliteiten van de directie. De jonge theaterlui hellen over
naar beloftevolle pogingen om de starre tradities te overwinnen. De eis op medebeheer
(na mei 1968 wel eens gesteld) heeft zelden tot een collectieve leiding geleid, ook
al omdat deze revendicatie zelden meer dan tijdsmode is geweest. De essentiële
behoefte luidt daarom: reële concepten en concrete alternatieven.
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Gelukkige dagen, van S. Beckett. Balans van een zinledig bestaan? Julienne De Bruyn en Marc
Janssen. Ringtheater, Antwerpen, 1973.

Dit veilige theater vindt zijn functie allereerst in de thematiek van het aangeboden
repertoire en niet in de objectieve kunst-igheid van het autonome fenomeen theater
zelf. Het schrijft zichzelf wel allerlei functies toe: recreatie en verstrooiing van een
betere klasse, cultuurverzorging, protestforum, opinievorming, en dat allemaal tegelijk.
Terwijl het theater als gecomprimeerd model van sociale realiteit toch specifieke
maatschappijpolitieke en sociaalpedagogische functies kan vertegenwoordigen. Deze
taakstelling kan het op vele wijzen aan: door de analyse en de bewustmaking van de
maatschappelijke structuur, door het meedelen van principes die de menselijke
behoeften aantonen, door het anticiperen op concrete utopieën die slaan op de aard
en het gehalte van de betrekkingen in de realiteit en die communicatieve
handelingsprocessen uitbeelden. Grotowski beklemtoont de analogie tussen het
scenische gebeuren en de menselijke relaties: ‘The theatre is an act engendered by
human relations and impulses, by contacts between people. This is both a biological
and a spiritual act.’2 Theater dus als model van interactie, waarin niet een klassemaar een situatiebewustzijn wordt gedemonstreerd. Politiek wordt een theater immers
niet door wat het uitbeeldt, maar door de wijze waarop het uitgebeelde door de
toeschouwer waargenomen wordt.
De ideologisering van het theater, deze constante van de voorbije kwarteeuw, loopt
het gevaar in louter pragmatisme, in theorieloos experiment te verdrinken; de
ideologische oriëntering wordt wel aanvaard, maar het instrument zelf wordt nergens
gewijzigd. Waar b.v. de behoefte aan een theater voor het volk (J. Villar, R. Planchon)
niet leidt tot overtuigend effect, kan de sociolinguïstiek in staat geacht aan te tonen
dat de taal van het drama, waarmee de dramatische informatie en de handelingsimpuls
worden gebracht tot theatrale vorm, niet opneembaar is door de bevolkingslagen die
deze scène-taal niet hanteren. Het idiolect van het theater is zelden het idiolect van
de toeschouwer. Wat nu over het theater geschreven staat (en waaruit zowel de
theatermaker als de bezoeker zijn preformatie betrekt) concentreert zich op
literairesthetische en kunsthistorische weetjes, terwijl een actualiteitsgericht,
empirisch-analytisch onderzoek gebaseerd op een sociaalwetenschappelijke methode
nodig lijkt; over beheermodellen, opleidingsmodaliteiten, dramaturgie, enscenering,
architectuur, toneeltechniek e.d. valt alleen iets zinnigs te zeggen op de achtergrond
van een feitelijk bewijs van een bestaande maatschappelijke relatie.
De wetenschap dat het theater al enige tijd bestaat, heft het crisisgevoel niet op:
de dispariteit tussen ambitie (theater) en werkelijkheid (maatschappij) is te scherp.
De tijd van het theater als feest is uit. Toch doet het pijn als de oorzaak van de crisis
keer op keer wordt opgetekend als een soort onvermijdbaar werkingsdeficit. De
overheid blijft van het theater politieke onthouding vragen; het theater mag wel de
tijd meegaan maar er dan telkens aan voorbij. Terwijl constructieve voorstellen om
de crisis uit te bannen, schaars blijven. De meeste vaklui van het theater hebben
amper enig bewustzijn van de voor- en achtergronden van de ontwikkeling. En zo
toch, dan onderzoeken ze nog de problemen vanuit hun specifieke werkdomein, hun
primaire empirie. Hun eisen komen dan, waarschijnlijk nog onbewust ook, neer op
een aanpassing van het theater aan maatschappij en politiek. Doelprojecties binnen
het theater zelf blijven onbekend. Hier is dringend enige samenwerking nodig tussen
de praktijk (theater) en de theorie (wetenschap), die theoretische alternatiefmodellen
voor het theater ontwikkelen kan.
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Tramp. Fysisch theater en eigen werk van het Théâtre laboratoire Vicinal te Schaarbeek. In 1972 te
gast bij La Mama te New York.

Philoktetes, van Heiner Müller. Een klassieker op zijn aktualiteitswaarde getoetst. Anton Cogen, Dirk
Buyse en J.P. De Decker, Arca, Gent.

De standvastige Prins, naar Calderon de la Barca door de Pool J. Grotowski bewerkt in zijn Teatr
Laboratorium te Wroclaw.

Scène uit Akropolis van de Poolse auteur S. Wyspianski, in een Grotowski-visie.
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Voorstellen
De voorstellen tot verandering van het subsidietheater blijven eenzijdig aan de
buitensymptomen hangen. Omgooien van het repertoire, van het beheer, van de
tarieven, van de publieksorganisatie, van de publiciteit, van de architectuur, van de
scène, van het drama tasten het wezen zelf van het theater niet aan. De afbouw van
de vigerende hiërarchische structuren levert niets op. Het reactiveren van de auteur
als absoluut centrum van het theater en zijn inderdaad dringende emancipatie als
theater-arbeider brengen niet causaal een ander theater met zich mee. Dat zijn
welgekomen wijzigingen, indien ze als effect van een veel ingrijpender proces tot
stand komen. Als sociologische inzichten i.v.m. het rolgedrag van de mens in de
samenleving bewust de basis zouden vormen van een theatrale methodiek, dan wordt
het theater veranderbaar. Als sociologische inzichten i.v.m. gedragsprocessen en
tegenstellingen tussen het menselijke basisvermogen en de maatschappelijke realiteit
zouden optreden als centrale thematiek, dan wordt het theater veranderbaar. Niet de
maatschappijrakende thema's waarvoor het theater als technische transportband
fungeert, helpen het theater aan een andere bestemming; het theater zelf ombouwen
tot maatschappelijk proces, dat kan garanties bieden op een wezenlijke
structuurwijziging en functiebepaling.
Het theater, een specifieke vorm van communicatie, dient een nieuwe
maatschappelijke plaatswaarde te verwerven. De geldige demonstratievormen voor
soortgelijk theater zijn niet aan te treffen in een vaste esthetische code of een
ingeburgerde conventie. Die
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Julian Beck, leider van het Living Theatre, scheldend op geld, bezit en burgerij.

moeten met veel tijd en pijn worden opgespoord. Er is al een begin mee gemaakt op
sommige plaatsen waar ingeoefende ontmoetingsgewoonten bestaan, waar kunst
(met heel kleine letter) als maatschappelijke belevenis geprojecteerd wordt: op straat,
op openbare plaatsen. Hier ligt een taak voor de overheid: is het belangrijker in deze
cultuursector een goed ambtenaar te hebben dan een goed cultuurpoliticus? Het
bewaren van het bestaande, het theater als museum, is echt niet waardeloos; het
stimuleren van research en ontwikkeling (empirisch in initiatiefgroepen,
wetenschappelijk in academische analyse en evaluatie) is voor de toekomst alvast
even onmisbaar. Functionele waardeschalen, alternatieve belevingsvormen, andersen nietartistieke expressie-instrumentalisering moeten bedacht en onderzocht kunnen
worden.

Nieuwe vormen
Uit de experimenten zijn nu reeds isoleerbare nieuwe vormen voortgekomen. Het
theater vandaag tracht zich reeds occasioneel op te stellen als een maatschappelijk
verschijnsel: theoretisch in modellen van de rollentheorie, die scenische aspecten
van het instituut theater op maatschappelijke feiten overdraagt, praktisch in het
consequente realiteitstheater dat in antagonistische situaties van de maatschappelijke
feitelijkheid ingrijpt (b.v. Schaubühne am Halleschen Ufer). Was het theater vroeger
dat bijzondere kunstgebeuren dat zich opzij van het maatschappelijke opstelde, dan
is het thans slechts artistiek autonoom in de mate waarin het beantwoordt aan
maatschappelijke constanten. Eindelijk kan het theater voor de mens van vandaag
een movens worden naar een cognitief, emotioneel en pragmatisch begrip van de
realiteit zelf. Het straattheater (agitprop), het meespeeltheater (publieksbewustzijn),
het mixed-mediatheater (theatralisering van de techniek), het Bread and Puppet
Theatre (het sociale experiment als theater), de happening (de theatralisering van de
beeldende kunsten), het instrumentale theater (de theatralisering van de muziek à la
Cage en Kagel), de Action Poetry (kijk- en hoorstukken à la Handke), het
environmenttheater (theatralisering van een leefruimte), al deze varianten stellen
gegevens
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De Rattenvanger van Hameln, van Herwig Hensen. Legende en geschiedenis met de aktualiteit
geconfronteerd. Dirk Decleir, Hubert Damen en Hilde Uitterlinden. KNS. Festival van Vlaanderen,
1972.

ter beschikking, partieel of integraal, waar een nieuwe en andere synthese uit te
componeren valt. De waarde van de happening b.v. ligt toch niet in de vorm die
ontwikkeld werd, maar in de principes waaruit deze theatralisering zelf ontstaan is:
het verwerpen van de conventionele aandachtspunten in het theater, de behoefte aan
een helderder begrip van de fysische realiteit, de intensifiëring van instinctieve en
intuïtieve responses. Als b.v. Grotowski via klank en beweging (met in zijn spoor
P. Brook, P. Schumann en J. Chaikin) een nieuw systeem van symbolisering uitwerkt,
dan niet enkel om een andersoortige activering van de relatie tussen acteur en publiek
te realiseren; het is begonnen om een confrontatie die tot zelfanalyse kan leiden, tot
meditatie en reflectie die meer de commune dan de communicatie zoeken, een
spiritualistische autonomie van het theater gebaseerd op de autopsie van het
maatschappelijke object mens. En dit is, hoe anders ook elders in vorm omgezet, een
constante van het theater: ‘La représentation dramatique n'est pas un reflet, elle est
une tentative de dramatisation de la substance sociale ellemême, de l'existence
commune, avec ses relations, ses attitudes plus ou moins établies, ses croyances.’3
De fundamentele bedoeling van het theater - zoals trouwens aan elke kunst - bestaat
niet in het bevredigen van de maatschappij maar in het reveleren van wat ze essentieel
is en op welke wijze ze dat tracht te worden. Dat is een opdracht; het komt er op aan
‘gezielt und systematisch nach dem konstitutiven Moment von Theater zu fragen, um
von dort aus das zentrale Objekt einer Wissenschaft vom Theater zu fixieren. Erst
danach wird es möglich sein, durch dialektisch-vergleichende, empirisch-analytische
und historisch-hermeneutische Verfahren in immer tiefere Dimensionen und grössere
Zusammenhänge einzudringen, um am Ende das totale Phänomen Theater in seiner
sozio-historischen Heterogenität und Universalität zu strukturieren und damit auch
für die künstlerische Praxis transparent und effizient zu machen.’4
Dr. Carlos Tindemans
Jan Van Mirlostraat 1, 2520 Edegem

De Oresteia. Eindejaarswerk door Studio Herman Teirlinck - Hoger Instituut voor Dramatische Kunst
te Antwerpen. 1973.
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Eindnoten:
1 J. Heilmeyer - P. Fröhlich: ‘Now. Theater der Erfahrung. Material zur neuen amerikanischen
Theaterbewegung. Köln, 1971, blz. 317.
2 J. Grotowski: ‘Towards a Poor Theatre’. London, 1969, blz. 58.
3 J. Duvignaud: ‘Spectacle et Société’. Paris, 1970, blz. 125.
4 A. Paul: ‘Theaterwissenschaft als Lehre vom theatralischen Handeln’, in ‘Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie’, 1971-1, blz. 75.
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Overheid en toneel
Een anarchistische benadering
1.
Wanneer we de verhouding tussen de politieke overheid en het theater gaan ontleden,
dan blijkt vrij vlug dat het hier gaat om een relatie die een aantal zuiver materiële en
een aantal ideologische aspekten vertoont; een relatie dus die wij op een zeer
genuanceerde wijze moeten benaderen. Vooral daar mij gevraagd werd in deze zo
korte bijdrage deze verhouding te omschrijven vnl. in een kapitalistische maatschappij
- met als voorbeeld ons eigen land - en ook, maar dan in mindere mate, in een
niet-kapitalistisch-georganiseerde maatschappij, zal ik er mij vooral op toeleggen de
natuur van deze verhouding, haar voornaamste karakteristieken zo duidelijk mogelijk
te ontleden.

2.
Elke maatschappij vormt een organisch geheel: de verschillende gebieden van de
samenleving zijn slechts momenten van dit geheel. Laten we echter een
methodologische indeling invoeren: ‘L'ensemble des rapports de production constitue
la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une
superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de
conscience sociales déterminées’ (K. Marx)1. Onder deze ‘formes de conscience
sociales déterminées’ verstaat Marx alle ‘geestelijke’ fenomenen (wensen, belangen,
noden, denkbeelden, voorstellingen) die onder de mensen leven en die men rationeel
kan vatten in het begrip ‘ideologie’. In de globale bovenbouw van een maatschappij
onderscheiden we dus een politiek-juridische orde en een ideologische structuur2.
Deze politiekjuridische orde kunnen wij in onze kapitalistische maatschappij in één
woord noemen: de Staat.
Wanneer we dan op zoek gaan naar de bepalende krachten in de verhouding
overheid/toneel dan vinden we deze zowel in de politiek-juridische als in de
ideologische superstructuur. Ook deze indeling dient echter methodologisch opgevat
te worden, want in feite vormen beide één geheel. Het is onmogelijk de natuur van
de Staat nader te omschrijven zonder hierbij de subjektieve faktor van de geschiedenis
te introduceren, nl. het bestaan van de klassen en de evolutie van hun strijd, precies
daar de Staat het produkt is van de maatschappij op een bepaald stadium van haar
ontwikkeling3: ‘L'Etat surgit là, au moment et dans la mesure, où, objectivement, les
contradictions de classes ne peuvent être conciliées’4. De Staat doet zich dus voor
als klasseverzoener, terwijl zijn eigenlijke funktie erin bestaat de bestaande
produktieverhoudingen en de hieruit voortvloeiende onderdrukking van de
niet-bezittende klasse te bestendigen.
Hoe versluierd en indirect ook, toch vinden wij deze funktie terug in het
kultuurbeleid dat van die Staat uitgaat: de keuze aan welk initiatief subsidies worden
verleend en aan welk initiatief niet, is uiteindelijk een politieke keuze, d.w.z. dat in
deze keuze die initiatieven naar voren geschoven worden die bewust, maar meestal
onbewust de ideologie van de Staat en dus van de heersende klasse verspreiden.
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Meestal komt dit controlerende, repressieve of zelfs censurerende karakter van
het kultuurbeleid niet op de voorgrond: er is nog steeds een spontaan gehoorzamen
van het grootste deel van de werkende klasse aan de regels van de burgerlijke
ideologie. Pas wanneer deze klasse de burgerlijke waarden, en vnl. dan de burgerlijke
demokratie, in twijfel begint te trekken, grijpt de Staat openlijk repressief in.
De dagelijkse bekommernissen van de Staat op ideologisch en kultureel gebied
zijn in dit perspektief te zien: het voorkomen van een crisis van de burgerlijke waarden
door het tegenhouden van progressieve en revolutionaire ideeën.

3.
Laten we deze theorie even confronteren met de praktijk van het theaterbeleid in ons
land, een land met twee gemeenschappen, wat aan het kultuurbeleid nog een
complexer karakter geeft.
Bij het ontstaan van de Belgische Staat na de ‘revolutie’ van 1830 was er in
Vlaanderen een gesubsidieerd, franstalig, burgerlijk theater. De vlaamssprekende
burgerij was economisch lang niet sterk genoeg om haar macht op politiek gebied,
op het niveau van de Staat te doen gelden en dit ook zijn neerslag te laten vinden in
het kultuurbeleid van die Staat.
In Antwerpen bij voorbeeld kreeg het franstalig theater in 1834 75.000 fr. subsidie,
maar wanneer een Vlaamse rederijkerskamer 2.000 fr. ging vragen moest zij dikwijls
nog met lege handen huiswaarts keren. Pas wanneer de Meetingpartij haar politiek
gewicht in de Antwerpse gemeenteraad tot uiting kon brengen, werd er in diezelfde
raad tot de bouw van een officieel Vlaams theater besloten (1862)5.
Ook het officiële theater heeft dus in Vlaanderen voor zijn subsidies moeten vechten
en ‘leefbaar’ was die onderneming in den beginne zeker niet. Er moest onmiddellijk
met een zeer commercieel repertoire gestart worden om recht te blijven. Men had
de keuze tussen ‘geld verdienen en 't volk verbasteren of de kunst huldigen en failliet
gaan’6.
...Er werd dus geld verdiend, vooral door sterren als Victor Driessens die soms
voor zeven voorstellingen 1100 goudfranks kon inkasseren7.
Ook De Gruyter, die tijdens zijn direkteurschap in het Antwerpse K.N.S. eindelijk
een Vlaamse, verfijnde, burgerlijke toneelkunst wist te vestigen, moest in 1928 een
komedie als ‘Stopseltje’ op zijn repertoire nemen om de eindjes aan elkaar te knopen.
Veel erger was het nog gesteld met Vlaamse toneelgroepen die niet rechtstreeks
in de burgerij wortelden, zoals het Fronttoneel en het Vlaamse Volkstoneel.
Het Fronttoneel dat in zijn beginperiode door de Vlaamse soldaten zelf bekostigd
werd8 werd zelfs ‘staatsgevaarlijk’ genoemd9. Ook het Vlaamse Volkstoneel heeft
van officiële zijde weinig erkenning genoten: het moest zijn geld vnl. krijgen van de
eerste Vlaamse intellectuelen en nijveraars.
Het is wel tekenend - haast symbolisch - voor de langzame integratie van de
Vlaamse Beweging in de nationale Belgische Staat, dat de officiële erkenning ook
het einde van het Vlaamse Volkstoneel betekende: de voorstelling die op 4 juli 1929
aan het Hof te Laken werd gegeven was meteen de laatste van het Vlaamse
Volkstoneel, dat daarna in kleinere groepen zou uiteenvallen om ten slotte te
verdwijnen.
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Zelfs in zijn meest strijdbare periode bevatte het Vlaamse Volkstoneel reeds alle
kiemen om zich uiteindelijk in het kultuurbeleid van de burgerlijke, klasseverzoenende
Staat te integreren. Vander Plaetse verwoordde het zelf: ‘...het Volkstoneel verzoende,
iedere dag voor enkele uren, alle standpunten op het terrein van de nationale strijd:
de elite nam plaats naast de werkman, de intellectueel naast de analfabeet, de boer
naast de universiteitsprofessor, de veldwachter naast zijn burgemeester, de “fronter”
naast de “minimalist”, de katholiek naast de vrijdenker’10.
De hele strijd om de officiële erkenning van het Vlaamse theater was in feite een
strijd tussen verschillende tendensen binnen de Belgische burgerij: vóór de tweede
Wereldoorlog beantwoordt ‘de strijd voor subsidies’ aan de strijd die door de Vlaamse
burgerij op
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Wat gaat er mis met onze gevangenissen? Nor-in-nor-uit, van Frank Norman, door het Nederlands
Toneel Gent, 1970.

Tehuis, van de Zweedse auteurs K. Andersson en B. Bratt. Onze oudjes ter ere... Théâtre National de
Belgique, 1970-71. Ook gespeeld door NTG.

Mannenfabriek, van Gaston Gheuens. Een Vlaams auteur viseert het leger. KVS Brussel, 1971.

Het grote onderzoek van F.F. Kulpa, van de Franse auteur Xavier Pommeret. Er moet een stok
gevonden om de (kommunistische) hond te slaan... Korrekelder, Brugge, 1973.

economisch vlak gevoerd werd voor de erkenning van haar materiële belangen. Na
de tweede Wereldoorlog krijgt deze ‘strijd voor subsidies’ een ander karakter waarvan
we de oorzaken eerder op het ideologische vlak dienen te zoeken.
In 1946 bezat Vlaanderen twee officiële schouwburgen, Antwerpen en Brussel,
terwijl het Gentse plateau door de Antwerpse troep bespeeld werd; het gezelschap
van Antwerpen kreeg de veelbetekenende titel van ‘Nationaal Toneel’ toegewezen;
er was het Reizend Volkstheater dat omwille van het politieke evenwicht een flinke
subsidie kreeg toegewezen; er was de Studio van het Nationaal Toneel: er was dus
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een elementaire, kulturele infrastruktuur die het Vlaamse theater de kansen op bloei
waarborgde.
Deze bloei concretiseerde zich in de jaren 50 in het ontstaan van allerlei initiatieven
buiten het officiële theater, die zich rebellerend opstelden tegenover de officiële
kultuur en in hun beginperiode geen van alle subsidies ontvingen. Dit ‘opstandige’
karakter van de eerste Kamertonelen was echter van een heel andere aard dan dat
van bij voorbeeld het Vlaamse Volkstoneel: het lag veel meer op het
vormelijke-artistieke vlak dan op het inhoudelijke.
De existentiële filosofie die vooral langs de Kamertonelen in Vlaanderen verspreid
werd, verraadt wel een zekere crisis van de burgerlijke waarden. Zij blijft echter
gesitueerd op het vlak van ‘de menselijke waarden in het algemeen’ en de afwezigheid
van een bewuste verbinding van deze ideeën met de maatschappelijke structuur van
dat ogenblik, maakt deze filosofie ongevaarlijk en volkomen te assimileren binnen
de burgerlijke kunst. Deze assimilatie is precies één van de ideologische middelen
waardoor de Staat erin slaagt de kultuur onder controle te houden: ‘Bourgeois society
showed its strength throughout long periods of history in the fact that, combining
repression and encouragement, boycot and flattery, it was able to control and
assimilate every “rebel” movement in art and raise it to the level of official
“recognition’.11. Door aan initiatieven buiten het officiële theater subsidies te verlenen
die net groot genoeg zijn om deze groepen afhankelijk van hem te maken, houdt de
Staat het roer in handen en dwingt hij de nieuwe stromingen zich conform aan de
heersende ideologie te gaan gedragen.
Een voorbeeld: één van de eerste kamertonelen, die niet na een eerste poging
verdwenen, was het Nederlands Kamertoneel te Antwerpen. In 1953 was het een
rebel: in 1955 kreeg het zijn eerste subsidie en van dat ogenblik reeds zien wij het
repertoire veranderen; de periode in de Breydelstraat was duidelijk commercieel
gericht en het huidige Groot Limburgs Toneel wordt min of meer -
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Groenten uit Balen, van Walter Vandenbroeck De achtergronden en de naweeën van een staking...
Brussels Kamertoneel, 1971.

De Politie, Poolse satire op een instelling waar niet mee te lachen valt, van Slawomir Mrozek. Roger
Dewilde en Rolle Denert in de Korrekelder, Brugge.

De Burgemeester, van Gerd Hoffmann. De onweerstaanbare opgang van een burgermannetje tot het
dictatorschap. Roger Dewild en Gerard Vermeersch. Korrekelder, Brugge, 1963-64.
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Jullie kunstenaars, die toneel maakt en uitstalt in grote theaters, onder
kunstmatige zonnen, voor de zwijgende menigte, bezoek af en toe het
toneel, dat zich afspeelt op straat.
Bertolt Brecht
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August, August, August van de Tsjech Pavel Kohout, een zinnebeeldige vertoning van de wereld als
een cirkus. Gaston Vandermeulen en Luc Philips. KNS Antwerpen, 1970-71.

Pro Patria, debuut van Eddy Asselbergs (NTG, 1970-71). Gebruik en misbruik van macht in het
Belgische leger.

en dit drukt zich ook uit in de toegekende subsidies12 - als een officieel theater
behandeld.
Dit lot is in meerdere of mindere mate weggelegd voor elke rebellerende groep,
waarvan de mensen op een bepaald ogenblik ‘voor hun boterham’ afhankelijk worden
van de toegekende subsidies. Bij elke bezuiniging zijn het ook de meest progressieve,
minst geintegreerde groepen die het eerst getroffen worden13.
Nochtans is dit controle-systeem gelukkig niet zonder lekken: wanneer het
klassebewustzijn van het proletariaat groeit, is het onvermijdelijk dat er ook op het
gebied van de kunst, ideeën en inhouden naar voren sluipen, die niet meer in de
heersende ideologie passen.
Dit is een fenomeen dat zich heden ten dage zowel in de Westerse kapitalistische
Staten als in de geburokratiseerde arbeidersstaten van Oost-Europa manifesteert.
Iedereen kent de talloze voorbeelden van Oosteuropese intellectuelen en kunstenaars
die het ondergronds aanwezige protest aan de oppervlakte brengen en zich hierdoor
aan de openlijke repressie blootstellen.

4.
Laten we deze arbeidersstaten echter even van dichterbij bekijken.
In de houding van de politieke overheid tot de kultuur, in Rusland bij voorbeeld,
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen wat zich in de eerste jaren na de
revolutie afspeelde en wat zich tijdens het burokratiseringsproces dat daarop volgde,

Vlaanderen. Jaargang 22

voordeed. De Staat heeft na de revolutie een heel ander karakter gekregen: hij dooft
langzaam uit, wordt afgebroken en wat van hem overblijft is niets meer en niets
minder dan ‘le prolétariat organisé en classe dominante’14. Dit betekent concreet dat
in deze overgangsmaatschappij naar het communisme het kultuurbeleid voorlopig
bepaald werd door de Sovjets en de Partij15 en dat de kultuur ook doelbewust als
propagandamiddel voor de ideeën van de revolutie werd gebruikt. Deze kultuur was
hoofdzakelijk politiek en nog veel minder artistiek: zolang er nog dorpsscholen
moesten gebouwd worden kreeg het Bolshoïtheater minder subsidies16, maar - en dit
is wel essentieel voor die periode - het Bolshoïtheater kreeg de kans ook te blijven
bestaan. De historische betekenis van de vroegere burgerlijke kunst werd erkend:
men trad er niet repressief tegen op, omdat kultuur toen essentieel betekende ‘mondig’
worden, ‘meester’ worden, ook van het eigen verleden. De Stalinistische theorie van
de vreedzame coëxistentie en de revolutie-in-één-land, alsook het
burokratiseringsproces in Rusland zelf, leidden tot een ‘bevriezen’ van de historische
rol van het Russische proletariaat in de wereldrevolutie, leidden tot een stopzetten
van de afbraak van de Staat. Op kultureel gebied had dit zijn weerslag: in plaats van
een bevrijding werd de kultuur weer een ideologie, nl. de ideologie van de
burokratische kaste die alle politieke macht naar zich toe had gehaald.
Tegenover de kunst werd weer een strenge reglementering toegepast, veel direkter
en openlijker dan in het Westen, wat leidde tot de afschuwelijke produkten van het
‘sociaal realisme’.
Maar ook dit controle-systeem heeft gelukkig lekken en die heten: Za
Branou-theater, Daniël, Soltshenitsyn...

5.
De kultuur bevrijden wil zeggen: haar van haar ideologische, repressieve funktie
ontdoen, maar dit is onmogelijk zolang de Staat het kultuurbeleid in handen houdt,
m.a.w. zolang de Staat blijft bestaan.
Opdat de Staat kan verdwijnen is er in de westerse landen een sociaal-economische
revolutie nodig, in het Oosten een politieke revolutie. Pas dan ligt de weg open voor
het afbouwen van de Staat, pas dan kan een bewuste aanvang gemaakt worden met
de langzame opbouw van een uiteindelijke, vrije kultuur: ‘If for the better development
of the forces of material production, the revolution must build a socialist regime,
with centralized control, to develop intellectual creation an anarchist regime of
individual liberty should from the first be established’ (Trotsky)17.
Marianne Van Kerkhoven
Aspirant N.F.W.O.
Waterloostraat 63, 2600 Berchem

Eindnoten:
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15 Lenin, V., ‘De la culture prolétarienne’ (projekt van een resolutie voor het eerste congres van
‘Proletkult’, oktober 1920, in: ‘Culture et Révolution Culturelle’, p. 140, Editions du Progrès,
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Theaterfuturologie
Uit het museumtheater naar het futurologische drama

Last chance saloon, van Andy Robinson, door La Mama Plexus. New York, 1969.

Ellen Stewart, het hart en het brein van La Mama, New York.

Het is verbazend vast te stellen dat het essay van Peter Brook ‘Op zoek naar een
honger’ in 1973 nog niets van zijn aktualiteit verloren heeft. Integendeel zelfs. Zijn
theaternoodkreet van een tiental jaren geleden: ‘Als je eerlijk bent tegenover jezelf,
weet je diep in je hart, dat wat je doet, volslagen overbodig is’, weergalmt steeds
sterker.
‘Het toneel dat ons bevrijdt van conventies blijft meer dan ooit achter de horizon
verscholen. Het krediet is opgebruikt; de film is het toneel een sprong voor - de
schilderkunst en de muziek hebben een voorsprong van een halve eeuw. Wat men in
andere kunsten sinds lang heeft vastgesteld moet ook voor het theater duidelijk
worden. De burgerlijke kunst (academisch - zelfgenoegzaam - ongevaarlijk - tam levensloos - voor de gezeten klasse) kan niet de vitale kunstvorm van de 20e eeuw
zijn. Het is een beklemtonen van het absolute nulpunt’.
Inderdaad, Peter Brook: theater is hard op weg om een van de morbiedste
kunstuitingen van onze beschaving te worden. Gaan geloven dat een oplossing kan
gevonden worden in het zich blindstaren op geen; of willen grijpen naar de betekenis
en het maatschappelijk belang van de spontane Zuidamerikaanse fiësta als
semi-theatergebeuren, lijkt ons helemaal geen oplossing. Ook dat is niet: ‘Het soort
theater waarin men werkelijk kan geloven, en dat men van wezenlijk belang kan
achten voor het levenscontinuüm. Een soort theater waaraan men een verhoogd
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levensgevoel kan ontleden’. Verrassend is wel dat Jean Duvignaud de problematiek
van ‘beantwoordt theater nog aan een noodzaak; en zo ja, waar moet het dan naar
toe evolueren’ zowat binnen dezelfde kontekst bekijkt: ‘Il faut admettre qu'il existe
deux voies et que nous ne savons pas dans laquelle s'engagera notre époque: celle
du théâtre qui répond à ce malaise d'une société répressive occidentale qui a produit
les images les plus fascinantes et les plus convulsives de toute la création.
Le domaine du théâtre qui correspond à cette maladie des sociétés historiques
occidentales et aux difficultés d'assumer leur propre liberté dans un cadre trop étroit
pour elles’. Dit vechten tussen het ik en de maatschappij biedt geen oplossing, steeds
volgens Jean Duvignaud. Via de eenzaamheid en de leegte, gecreëerd door Samuel
Beckett, en een dergelijke pseudo-sfeer (sic) van Jean Genet, belandt hij bij het feest,
de fiësta, die ook een toevluchtsoord bleek voor Peter Brook. Het feest dat alle
theatrale elementen in zich sluit, en waarbij wordt bereikt wat zo nauw aan het hart
ligt van theaterpractici: het één worden van speler en toeschouwer. Wij moeten ermee
ophouden, aldus Duvignaud, onze theatercultuur op te dringen aan de derde wereld.
Het theater zal voor zichzelf kiezen wat het wil. Want (en hieruit blijkt hoe rudimentair
de omcirkeling wordt) het is twijfelachtig of de wereld van morgen zal beantwoorden
aan de Science Fiction-ideeën van de U.S.A. (we willen er toch even tussenwerpen
dat het een hopeloos voorbijgestreefd standpunt is dat S.F. alleen Angelsaksisch, laat
staan Amerikaans is), ideeën die alleen maar zouden toegespitst zijn op de rijke
ghetto-landen. Dus dan maar de fiësta, die inhoudelijk, en wat achtergrond betreft
occultistisch getint wordt met een slot-benadering, waarin Jean Duvignaud zegt dat
het ingebeelde (niet de inbeelding of de fantasie - de realiteit naar binnenin dus) moet
naar buiten treden (in een gemeenschappelijk spektakel allicht). ‘Il convient donc de
voir dans l'imaginaire un débordement de l'expérience par elle-même, et de la vie
par la vie. Le réel n'est pas fait
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seulement de réel, il germe d'infinies sémences de virtuel et même d'impossible. En
somme: le pire n'est pas toujours sûr’.
Maar voorlopig zien wij bv. de Voodoo-kultuur nog niet de plaats innemen van
onze speculatieve wetenschappen en mystische toekomstvisie.

De sociale integratie
Dat het huidig professioneel theatergebeuren burgerlijk aan het vastlopen is, hoeven
we

Amerika, hoera!, van Jean-Claude van Itallië. Levensgrote poppen maken de groteske nog sterker.

nog slechts nauwelijks te bewijzen. Meer dan ooit richt het theater zich op onze eigen,
kleinburgerlijke problemen, met een duidelijke trend in de richting van het geestelijk
isolement, en een haast nooit geziene nostalgie naar het verleden. Te midden die
tendens bekleedt Vlaanderen zeker niet de laatste plaats, integendeel zelfs. De
commerciële successen van vroeger (met een lach en een traan), zoals bv.
‘Paradijsvogels’ van G. Martens, geven een duiding aan onze theatergerichtheid.
En om deze zaak wat ruimer te bekijken: even een blik naar het buitenland.
Groot-Brittannië worstelt met de infrastructuur van zijn officiële theaters zoals: ‘The
National Theatre’, en ‘The Royal Shakespeare Company’. De namen op de affiches
blijven gevestigde waarden als Miller, O'Neill, Beckett, Arrabal, Strindberg, en noem
maar op. Over opzienbarende experimenten: geen nieuws. Frankrijk had al zijn
aandacht nodig om de inmenging van de minister van cultuur Jacques Duhamel in
het theaterbestel niet te laten domineren. Intussen bracht Arianne Mnouchkine met
de reconstructie van de revolutie van 1789, in een open hangar, opnieuw de produktie
van het jaar. Dat Nederland terug grijpt naar een volkspatrimonium weten we sinds
jaren. ‘Kees de Jongen’ was er de duidelijkste emanatie van.
Het heeft weinig zin alle landen te overlopen, dat valt buiten het kader van dit artikel;
maar toch willen we tot slot even aanhalen dat stukken van Maxim Gorki en W.
Shakespeare een warm succes kenden te Moscou; terwijl in de U.S.A. ‘The Seattle
Repertory Theatre’ het grootste succes uit haar geschiedenis
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The cry of the people for meat, door het Bread and Puppet Theatre. Wereldgeschiedenis in beeld,
van de aanvang af, tot aan de kruisiging van Kristus, ‘de man die te eten gaf’. In het midden, Moeder
Aarde; links, Uranus.

behaalde met Shakespeares ‘Richard II’.
Het avant-garde en vormvernieuwende theater is blijkbaar uitgewoed. De inhoud
heeft het tempo van de vormexperimenten niet kunnen volgen; wat oorspronkelijk
op fundamentele vernieuwing wees, is een vlaag van vernieuwde inkleding gebleken.
Wanneer we ons professioneel theater bekijken, wat rest ons dan nog van de
experimenten van het Living Theatre, het Grotowsky en Barba-theater, de John
Cage-happenings, de la Mama-strekking, het Bread and Puppet Theatre,
Off-Off-Broadway, The Pageants Players, het nieuwe théâtre de la cruauté, en noem
maar op. De enige vlaag die voorlopig niet uitgewoed lijkt is die van de sex en het
naakt op de scène; maar veel verder dan ‘Che’, en ‘Oh Calcutta’ kan men ook al niet
meer gaan.
Eén iets is duidelijk: het theater en het leven evolueren uit elkaar. Ofwel reageren
ze zich op elkaar af, ofwel wordt er gebladerd in het boek met vergeelde foto's; het
theater op zijn overgrootouders. Het is een van de oorzaken waardoor het theater
zover achterop geraakt is t.o.v. de andere kunsten.
Ver weg nog steeds van hetgene Artaud zovele jaren terug reeds verklaarde: ‘We
moeten geloven in een vernieuwing van het levensgevoel door het toneel. En als we
spreken van leven, dient begrepen te worden, dat we niet bedoelen het leven zoals
dat zich manifesteert in de oppervlaktelaag van de feitelijkheden maar die fragiele,
fluctuerende kern, die onbereikbaar is voor vormen’.
Later verklaarde hij nog: ‘We keren terug tot de oorspronkelijke, plastische en
actieve bronnen van onze taal. De woorden worden opnieuw gekoppeld aan de
fysische beweging waaruit ze gesproten zijn’.
Inhakend op deze uitspraak vervangt Ken Dewey in de U.S.A. de dialogen van A.
Camus door muziek en dynamische beelden. Zijn zoeken heeft weinig tot een echte
vernieuwing bijgedragen. Evenmin als de experimenten van Rony Davis in San
Francisco, waar hij de electronica inschakelde om psychedelische spektakels te
brengen; of waar hij een beroep deed op de electronica als middel om kontakt te
krijgen met de kracht, de denkende energie en de vitale macht die achter de woorden
schuilt.
Dan maar het neo-realisme (of misschien de Verfremdung, of het isolationisme);
nadat men via de vormgevingsexperimenten de driehoek, - Inhoud, vormgeving,
techniek - met de onderlinge interactie van realisatie en concretisatie, niet organisch
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rond geraakte. Het beproefde realisme, in een nieuw kleedje, of als een vergeelde
foto. De bedoeling is blijkbaar mede, terug te grijpen naar een amateuristisch publiek.
Een publiek dat geen hogere eisen stelt, dat geen integratie van verworvenheden
vraagt, kortom: een konsumptie-publiek.
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Onderstel en motor van een draaischijf voor het monteren van dekors in de Opera te Kaapstad.

Electronische bedieningstafel voor licht, klank- en dekorwisseling in het Burgtheater te Wenen.

Het gebruik van laserstralen op het toneel vereist een ingewikkelde electronische apparatuur zoals
deze ‘Effektoptik’ bestaande uit twee kleurfilters, drie klaarteregelaars, en een verzameldeel dat de
krypton- en de argonlaserstralen samenbrengt.

Derde van links is prof. Svoboda uit Praag, wereldbekend dekorbouwer, die steeds de nieuwste
uitvindingen aanwendt.

Dan hoeft men zich ook geen zorgen te maken over de wetenschappelijke evoluties,
en de ontdekkingen op technisch vlak, die alhoewel ingrijpend in ons maatschappelijk
bestel, blijkbaar niet aan bod hoeven te komen op een scène. Meteen is de cirkel
bijna rond. Het publiek eist niet, het theater geeft niet, acteurs, regisseurs en auteurs
kunnen het niet, de evolutie is er niet. Het museum-theater leidt zijn lijdzaam leven.

De sociale evolutie
‘Qu'advient-il actuellement du théâtre? Il faut répondre alors que le théâtre reste
un texte, mais sans signification, et une représentation, mais au cours de laquelle il
apparaît que ni la scène, ni les gestes n'ont plus de raison d'être’, zegt René Giraudon
en misschien heeft hij gelijk. Een van de redenen die hij aanhaalt om het te bewijzen
is dat het theater niet mee geëvolueerd is met de technische realiteit die op dit ogenblik
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meer dan ooit terzelfdertijd buiten en binnenin ons is. Het theater werd niet
audiovisueel, hoe erg Arrabel met zijn ‘dieu tenté par les mathématiques’ ook zijn
best gedaan heeft. Hij stond op een te eenzame hoogte. Men is er dus niet in geslaagd,
voorlopig niet althans, de belangrijkste technische verworvenheden effectief te
integreren in het medium: theater. En we stoten meteen door tot de kern: wat van
deze integratie het unieke exponent zou kunnen zijn: nl. het Science-Fiction-Theater
(S.F.-theater voor de ingewijden) is onbestaande. Nochtans geloven wij dat Raphaël
A. Lafferty het bij het rechte eind heeft wanneer hij beweert: ‘Il ne devrait pas y
avoir de différence entre les arts populaires et les sciences populaires. En fait, il ne
devrait pas y avoir d'autres arts et d'autres sciences que populaires, ou plutôt vivants.
Il faut des vulgarisateurs pour revenir à cette unité et c'est ce que sont les auteurs
de science-fiction’.
In de S.F.-literatuur immers beleeft men het unieke artistieke verschijnsel dat een
intellectuele houding aangesneden wordt, teneinde zich te buigen over de ideële
veranderingen, ja zelfs de paradoxen. De aldus ontstane verhouding tussen, enerzijds
de auteurs onderling, en anderzijds de auteurs en de lezers, is een uniek verschijnsel,
blijkbaar voorbehouden aan de S.F.
Het theater heeft de trein gemist op een ogenblik dat de wetenschap en de technologie
de houdingen en de gedragingen van de mensen corrigeren of determineren; het heeft
geen auteurs die deze gang van zaken in hun werken reflecteren. ‘R.U.R.’ van C.
Capek, dat vooral in het oostblok aan bod kwam, is een bijna alleenstaand verschijnsel.
Het theater draagt er niet toe bij om de groeiende scheuring tussen de kunst en de
wetenschappen teniet te doen. Het heeft geen S.F.-auteurs ter zijner beschikking.
Misschien zal men aanvoeren dat er geen S.F.-auteurs van werkelijk literaire betekenis
zijn. Wij zijn een tegenovergestelde mening toegedaan. Een mening, hoe glaciaal
zijn houding verder ook mag zijn, die gedeeld wordt door Kingsley Amis in zijn
boek ‘L'univers de la S.F.’ (zoals de Franse titel luidt). Op dat ogenblik (1960) schrijft
hij: ‘Au cas même où cet espoir (13 jaar later is deze hoop reeds ruimschoots in
vervulling gegaan n.v.d.a.) se révélerait illusoire, l'attitude mentale qui consiste à
tenter de formuler des problèmes encore perdus dans un lointain avenir, plutôt qu'à
résoudre pour la ne fois des problèmes déjà existants, n'est elle pas recommandable.
Si la S.F. parvient à s'y maintenir elle aura non seulement assuré son propre avenir
mais encore contribué à la sécurité du nôtre’. Zijn bewondering en waardering gaat
dus vooral uit naar de pre-
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occupatie met de toekomst, het toekomstmotief in de S.F. Zijdelings willen wij hier
ook even verwijzen naar het verschijnsel van de voorafgegane toekomst (de
toekomende verleden tijd zoals men ook weleens zegt) dat overvloedig behandeld
wordt in een levenswerk zoals ‘Le matin des magiciens’ van L. Pauwels en J. Bergier.
Een verschijnsel dat eveneens helemaal niet aan bod komt in het theater. Dit
onderwerp laten we echter onaangeroerd.
De technologie: een sfeer, een middel, en een maatschappelijk systeem, heeft onze
denkwijze zodanig bepaald, en onze evolutie zodanig beïnvloed dat het negeren van
de technologie alleen maar kan beschouwd worden als een struisvogelpolitiek. De
Amerikaanse auteur James Blish heeft deze snelle evolutie in één briljante zin
samengevat: ‘Einstein heeft Newton levend verslonden’.
Wij hebben reeds aangegeven waarom S.F. in het theater niet aan bod komt. En
daarbij willen we niet eens de legendarische steen werpen. De eminente atoomgeleerde
Oppenheimer schetste de afwijzende sfeer t.o.v. de exacte wetenschappen in volgende
bewoordingen: ‘Nous vivons dans un monde où poètes, historiens, philosophes, sont
fiers de dire qu'ils ne voudraient même pas commencer à envisager la possibilité
d'apprendre quoi que ce soit touchant aux sciences: ils voient la science au bout
d'un long tunnel, trop long pour qu'un homme averti y glisse la

De Putney is een electronisch instrument, ontworpen door een team electronici en
componisten o.l.v. Peter Zinovief, in de Electronic Music Studio's in Londen.
Gewoonlijk wordt de Putney gekoppeld aan een electronisch orgel of als
klankeffektenbron gebruikt. Michel Waisvisz, hier op de foto samen met Harry
Mulisch, laat echter de Putney zelf functioneren als geluidsbron. Hij “bespeelt” de
Putney, veroorzaakt “kortsluitingen” door direkte tussenkomst van zijn lichaam.
Deze werkwijze is uiterst geschikt voor het theater, zoals o.m. bleek bij de opvoeringen
van Harry Mulisch' “Oidipous Oidipous” tijdens het Holland Festival 1972.
tête. Notre philosophie - pour autant que nous en ayons une - est donc franchement
anachronique, et j'en suis convaincu, parfaitement inadaptée à notre époque’. Het
is een vergissing van hen, en het waarom van deze vergissing vinden we bij Teilhard
De Chardin in één zin samengevat: ‘A l'échelle du cosmique (toute la physique
moderne nous l'apprend) seul le fantastique a des chances d'être vrai’.
Ook de evolutie van de techniek, en de vormgevingstechniek in het theater hebben
de jongste jaren weinig relevante innovaties gebracht. Klank en belichting blijven
gebaseerd op het traditionele stramien. Ruimtelijk gezien wordt zelden of nooit echt
gebruik gemaakt van de derde dimensie. De andere artistieke kommunicatiemedia
trachten zich vast te zuigen in de maalstroom van de audio-visuele evolutie en de
beeldcultuur. Het theater is met zichzelf nog niet in het reine gekomen omtrent de
voorganger van deze beeldcultuur, nl. de woordcultuur (een wegdeemsterend
verschijnsel, als we de profeet van de communicatiewetenschappen M. Mc Luhan
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mogen geloven tenminste). Welke technologische hindernissen heeft het theater zoal
niet kunnen nemen; welke technische verworvenheden heeft het niet kunnen
integreren. We kuieren willekeurig wat rond in deze kunstmatige tuin.
De ontdekking van Maser en Laser hebben zoveel mogelijkheden geopend dat het
ontstellend is te moeten vaststellen dat beide hun weg naar het theater nog niet
gevonden hebben. Eerlijkheidshalve dient er echter aan toegevoegd dat vorig jaar
voor het Duitse theater, experimenten werden gedaan om via laser-stralen
3-dimensionele lichteffecten te bekomen. Een experiment dat succesvol leek. De
holografie of de drie-dimensionele fotografie is een ander belangrijk technisch aspekt.
Dan is er ook nog het gesloten televisie-circuit, dat mits grondige bestudering (o.a.
het inlassen van de bedenktijdvertraging, het auditieve en visuele publicadress met
tijdsonderbreking) de éénduidige kommunicatie die het theater ondanks alle akties
‘tomaat’ nog steeds is, zou kunnen omvormen tot een meer-duidige artistieke
kommunicatievorm. Een droombeeldtheater. Het inschakelen (actief inschakelen
dan) van media als film, radio, T.V., plastische kunsten, architectuur, en noem maar
op; is in evolutionele zin dan, nooit echt geslaagd. Het isolement van het theater is
er alleen maar groter door geworden. Wanneer zal een volgens geïntegreerde
systemen, en via computer geprogrammeerde, electronische muziek, of auditieve
sfeer, in wisselwerking met wat op een scène gebeurt zijn ingang vinden in het
theater? De nog nauwelijks in gebruik zijnde sound-modulators, en
licht-effecttijdsregelaars zijn (laat ons eerlijk zijn) in 1973 nog slechts kinderspel,
net als de putney (voor het eerst ‘live’ gebruikt tijdens het Holland festival 1972)
waarmee men via electrische kontakten, een electronische achtergrondssfeer, bij de
scènische sfeer kon creëren. En verder op een rijtje: de verworvenheden van de
electronica, de cybernetica, de feed-back, en de multiplex-klank-evocatie. Op het
nieuwe credo van de technologie had John Cage al zijn hoop gesteld, toen hij het
overgangsverschijnsel ‘de happening’ het levenslicht liet zien. Tevergeefs menen
wij.
Aan creatieve geesten laten wij het over om verder te zoeken naar de elementen die
een nieuw soort theater, het futurologisch theater, in zijn toekomstbanen zou kunnen
leiden. In die geest willen wij even het toekomstproject van de Belgische komponist
Goethals (die samen met Louis De Meester in het Ipem, bijzonder baanbrekend werk
verricht) navertellen. Hij deed zijn theoretische uiteenzetting op de jongste Yangdagen
(te Moorsele), gewijd aan de S.F. Een electronische kompositie, in zijn opbouw
gedecomponeerd in 12 delen die elk op één magnetofoon gezet worden, ontstaat
additief door de twaalf delen (die elk hun eigen densiteit, klankkleur, timbre en
compositie hebben) samen te brengen. Theoretisch ontstaat er dus een wiskundige
variatiemogelijkheid van 1212. Men verdeelt nu deze 12 magnetofonen over een
expositieruimte waar schilderijen en sculpturen tentoongesteld zijn. Naast elke
magnetofoon is er een foto-electrische cel; en recht tegenover de cel: een lichtstraal.
Het onderbreken van de lichtstraal stelt de magnetofoon (via de foto-electrische cel)
in werking. Wanneer nu het publiek langzamerhand de expositieruimte vult, ontstaat
langzamerhand een klankbord (via het doorbreken van de lichtstralen) dat in densiteit,
en complexiteit toeneemt, naarmate het publiek toeneemt. De bewegende massa
veroorzaakt variaties; creatieve geesten kunnen zelfs meecreëren (binnen een bestaand
stramien). Als de expositiezaal leegloopt, en een na een alle magnetofonen stilvallen,
deint de kompositie weg, de getuigenis van een massale en complexe, multimediale
artistieke uiting, in de annalen van de ruimte-tijd dimensie achterlatend.
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Via al deze mogelijkheden zou theater dat niet uitgaat van de eigen vaststaande
feitelijkheid maar zich ook durft afvragen niet wat oorzaak en wat gevolg is, maar
hoe de wederzijdse interferentie, inhoud, vormgeving, techniek, kan gerealiseerd
worden, als een produkt van de creativiteit kunnen geboren worden. In zijn studie
over de geschiedenis van de S.F. zegt Donald A. Wollheim dat ‘de functie van deze
totale strekking erin bestaat de toekomst te bouwen, en het heden om te buigen naar
de toekomst’.
Volledigheidshalve moeten wij daarbij nog L. Pauwels citeren die zegt: ‘Het
fantastische is niet het imaginaire maar veel meer’. Zich daarbij aansluitend bij de
bemerking van de Amerikaanse anthropoloog Loren Eiseley die verklaarde
‘Rencontrer un autre monde, n'est pas uniquement un fait imaginaire. Cela peut
arriver aux hommes. Aux animaux aussi.
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Parfois, les frontières glissent ou s'interpénètrent: il suffit d'être là à ce moment’.
Als voorbeeld vertelt hij het verhaal van een kraai, die door de dikke mist misleid,
op mensenhoogte vloog, en bijna tegen de auteur, die door de straat stapte, aanbotste.
‘Le corbeau poussait un cri de terreur. Ce cri me hanta tout l'après-midi. Il m'arriva
de scruter mon miroir, me demandant ce que j'avais de si révoltant. J'ai fini par
comprendre. La frontière entre nos deux mondes avait glissé, à cause du brouillard.
Il avait rencontré un manifestation de l'étrangeté la plus absolue qu'un corbeau
puisse concevoir: un homme volant... Maintenant quand il m'aperçoit, d'en haut, il
pousse des petits cris, et je reconnais dans ces cris l'incertitude d'un esprit dont
l'univers a été ébranlé. Il n'est plus, il ne sera plus jamais comme les autres corbeaux’.
Daar ligt het fantastische, ver weg van de bureaucratische kleinburgerlijkheid, het
cement van onze middelmatigheid, waar het hedendaags theater dikwijls een
visualisering van is.

Enkele realisaties van moderne dekorbouw door de Brugse dekorontwerper Fernand Boudens voor
Oidipoes (Ned. Toneel Gent), de Boezoems (René de Obaldia, Korrekelder, Brugge), en Hamlet
(NTG).
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Surrealisme en fantastisch realisme
Dat het theater niet ongestraft het surrealisme (gedeeltelijk althans) en het fantastisch
realisme in haar ‘mainstream’ negeerde om zich terug te buigen op vroegere ismen,
zoals realisme en naturalisme - samen met het verschijnsel van het verder uitbouwen
van het commercieel boulevard-theater, - kan men mede vaststellen door het feit dat
de weg naar een futurologisch theater, blijkbaar afgesneden is. Men wordt gewoon
als lachwekkend beschouwd wanneer men als artistieke inspiratie voor het theater
zou beschouwen, hetgeen Georges Langelaan als motief voor zijn verhalen bepaalde:
‘Chacun a éprouvé, un jour, le brusque passage de la réalité quotidienne à une
réalité seconde, étrange et inquiétante. Cela peut durer quelques instants. Cela peut
durer toute une vie’. De tijd en zijn mysteries; waar is de stap naar het losmaken van
de tijd, theatraal gebleven? Voor ‘het ik’ heeft men in talloze toneelwerken (‘Bomma’
- van de Vlaamse auteur Eddy Asselbergs is er een recent voorbeeld van) het
tijdsgebeuren geanaliseerd, door elkaar gehaald, en louter volgens de psyche
gereconstrueerd. Maar met het verschijnsel wetenschappelijke tijd durft men zich
voorlopig artistiek niet inlaten. Nochtans, wij weten eigenlijk niet zo heel veel over
de natuurkundige tijd, die een fantastisch verschijnsel is. Ze is niet eens dezelfde
voor een voorwerp in beweging als voor een voorwerp in rust. De tijd binnenin een
lichaam (de fysiologische tijd) is niet dezelfde als de uurwerktijd. De nieuwe
relativiteit van Milne en Haldane maakt zelfs een onderscheid tussen de dynamische
en de bewegingstijd. Wat een futurologische prachtgegevens, maar helaas...
Het fantastisch realisme en de S.F. worden weg-geïnstitutionaliseerd en verdrongen
door het maatschappelijke immobilisme, door beckettiaanse-leegte en -isolement,
de Brechtiaanse Verfremdung, of het populair neo-realisme. Wat men
weg-geïnstitutionaliseerd heeft is de - inhoud, vormgeving, en techniek driehoek die zich evolutioneel (misschien zelfs revolutioneel) had dienen te concentreren rond
de science fiction, de social fiction, de fictief bewerkte science
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Toneelbeeld door Klaas Gubbels voor De Nacht van de Moordenaars, van de Cubaan José Triana,
Toneelgroep Theater, 1968, Nijmegen. De tafel als symbool van de ouderlijke macht.

faction, de economical fiction, en de political fiction. Strekkingen die men in de
S.F.-literatuur vertegenwoordigd ziet door bijv.: Ray Bradbury, Robert Silverberg,
Paul Erhlich, Robert Sheckley en Isaac Asimov; om slechts één vertegenwoordiger
van iedere belangrijke strekking te noemen. En we beseffen heel duidelijk dat de
volledigheid van dit alles erg te wensen overlaat, maar we moeten binnen het bestel
en het opzet van dit artikel blijven. Maar het wordt duidelijk wat Kingsley Amis
bedoelde met:
‘We moeten trachten problemen te formuleren die nog in de verre toekomst liggen’.
Het is inderdaad de enige methode om de problemen voor te zijn. Had men zich in
1850 afgevraagd waar de roofbouw de aarde heen zou brengen in 1970, dan hadden
we nu (1973) waarschijnlijk heel wat minder in de ecologische knoei gezeten. En
wanneer het hedendaags theater niet in staat is een dergelijke mentaliteit te reveleren,
ze maatschappij-klaar te maken, en ze via een artistieke vormgeving te kneden tot
een belangrijke toekomst-communicatie, dan moeten we durven bekennen dat het
theater buiten een consumptie-functie en een pseudo-probleemstellings-functie van
weinig of geen nut meer is voor de snel evoluerende maatschappij. Nu moeten wij
denken aan problemen als:
- De exploratie van de cosmos (In ‘The other side of the sky’ schrijft A.C.
Clarke: ‘Many and strange are the universes that drift like bubbles in the foam
upon the river of time’).
- De confrontatie met buitenaardse intelligentia (zoals bijv. beschreven door
Fred Hoyle en John Elliot in: ‘Andromeda’ en ‘Andermaal Andromeda’).
- Een mogelijk apocalyptisch gebeuren en de wereld erna (zoals bijv.
beschreven in ‘The drowned world’, van J.G. Ballard, wanneer de zon haar
evenwicht verliest).
- De supermens (zoals in: ‘Brainwave’ van Paul Anderson).
- De mutant (de paranormaal begaafde mutant misschien door buitenaardse
tussenkomst zoals in ‘The midwich cuchoos’ van John Wyndham).
- Het reizen in de tijd (In ‘La Patrouille du temps’ zegt Paul Anderson: ‘Le
cours de l'histoire n'est pas immuable. Quel aspect aurait le monde si les chinois
avaient découvert l'Amérique, avant Colomb... Si les Phéniciens l'avaient emporté
sur Rome? Mais, au prix de vertigineux voyages dans le temps, les hommes du
futur veillent, à notre issu, au parfait déroulement des événements, leurs
patrouilles sillonnent le passé, corrigeant les effets du hasard, écartant les
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précurseurs indérisables et ordonnant les faits selon un plan établi depuis toute
éternité’).
De anti-tijd en de anti-wereld (G. Langelaan in ‘Nouvelles de l'anti-monde’
- ‘Cette exploration de l'homme compose un évangile de l'invisible... le danger
est grand de rester prisonier de l'anti-monde’).
De confrontatie met kosmische onbekende constanten (zoals in ‘Time is the
simplest thing’ van Clifford D. Simak, waarin een onderneming paranormaal
begaafde ontdekkingsreizigers langs telepathische weg naar verre planeten
stuurt, waardoor letterlijk in ‘No time’, duizenden lichtjaren overbrugd kunnen
worden).
De revolutionaire omvorming naar een (nu nog) totaal onbekende
maatschappij-struktuur met geestesverruimende middelen en paranormale
gedachtenwisseling (In die zin bijv. zijn: ‘De dag der dagen’ van Ira Levin,
‘Fahrenheit 451’ van R. Bradbury; ‘A brave new world’ van A. Huxley; enz.).
De overbevolking en de emigratie buiten ons zonnestelsel (Eric Frank Russell:
‘The Great explosion’).
De uitputting van de aardse bronnen en een meedogenloze strijd om het
bestaan (Een thema dat in alle werken van J.G. Ballard te vinden is).
De mogelijke toetreding van de aarde tot een supra-kosmisch verbond (zie
bijv.: ‘Foundation’ - ‘Foundation and Empire’ - en ‘Second foundation’ van
Isaac Asimov).
En de komst van de robots (In ‘I Robot’ ontwerpt Isaac Asimov zelfs de drie
wetten van de Robotica:
1.
Een robot mag een mens geen letsel toebrengen, noch door passief
te blijven, een mens letsel laten overkomen.
2.
Een robot moet de door mensen gegeven orders gehoorzamen
behalve wanneer die anders in strijd zijn met de Eerste wet.
3.
Een robot moet zichzelf beschermen zolang of voor zover dat
niet in strijd is met de Eerste of de Tweede wet).

Misschien zal bij velen dit alles lachwekkend in de oren klinken. Aan hen willen we
alleen dit zeggen: indien het theater nu slechts is wat het is, dan komt het doordat
het al te lang in de eigen achteruitkijkspiegel heeft gekeken. Dat we nu met kwasi
onoplosbare problemen opgescheept zitten komt doordat ze niet ideëel vooraf
ondervangen werden. Als auteur laten we het theater zelf kiezen wat het wil betekenen
in dit alles.
Maar het huidige sociaal-filosofisch in een kring draaien, tot men als absoluut
middelpunt zijn eigen navel ontdekt heeft lijkt ons weinig zinvol en on-universeel.
Het was wel een van de redenen waarom het openbloeien van het dokumentair theater
(misschien veel belangrijker dan vele theoretici en practici ooit gedacht hebben. In
zijn belangrijkheid waarschijnlijk veel te gevaarlijk voor het maatschappelijk
conservatisme), eigenlijk
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Lodewijk de Boer, Nederlands auteur en regisseur, opteert, na een reeks absurd-symbolische stukken,
voor symbolisch volkstheater.

reeds de totale verwelking in zich sloot.
We citeren nogmaals Kingsley Amis: A mon sens, sa grande utilité, (van de S.F.)
c'est le moyen qu'elle nous fournit de présenter sous forme artistique une étude
sociologique, d'isoler et de juger les tendances culturelles de notre civilisation.
Nombre de sociologues seraient surpris et peut-être mortifiés de découvrir que
certaines de leurs vues les plus originales sont lieux communs dans la science-fiction
depuis longtemps'. Of zoals de auteur Philip K. Dick verklaart: ‘Ce monde imaginaire,
arbitraire, entretiendra certaines relations avec la réalité à laquelle le lie une certaine
ressemblance dans la mesure où il s'est développé à partir de la réalité, de
l'observation de la réalité, de tendances réelles. L'important n'est pas de savoir si
le monde imaginaire ressemble au monde réel, mais si celui-là apporte une solution
relative à la compréhension de celui-ci. Non pas une solution directe, mais une
solution par analogie’.
Op al deze toekomst-vlakken is het theater niet richtinggevend; het staat niet in
de bres; het is bijna uitsluitend retrospectief en contemplatief, en dus ergens
onbelangrijk. Zoals Robert Jungk verklaart, is dit niet het geval met de S.F.: ‘Als we
de S.F. beschouwen als een soort sociologie van de toekomst, dan verkrijgt de S.F.
een onschatbare waarde, want zij verruimt de geest en went haar aan het vooruitzien.
Onze kinderen zouden A.C. Clarke, William Tenn, Robert Heinlein, Ray Bradbury
en Robert Sheckley moeten bestuderen, niet omdat deze auteurs ons vertellen over
ruimteschepen en tijdsmachines, maar omdat ze de jeugd ertoe kunnen brengen, het
oerwoud van politieke, sociale, psychologische en ethische problemen die zij als
volwassenen zullen ontmoeten, in hun verbeelding te verkennen.
De jeugd moet verplicht worden de S.F. te lezen voor de nabije toekomst!’. Een
zelfde mening is Keith Laumer toegedaan: ‘Il est indéniable que la S.F. amène les
gens à penser quelque peu au futur, de sorte qu'ils ne sont pas pris au dépourvu
lorsque viennent de nouveaux développements scientifiques. En autres termes elle
les réveille

Shakespeare in moderne aankleding. Driekoningenavond, door KNS Antwerpen, in regie van Martin
van Zundert (1971).
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et leur fait prendre conscience des changements à venir. Dans la vie courante, elle
aide à affronter les événements inhabituels, et en ce point de vue, je pense que les
réactions et attitudes qui en dérivent sont essentielles’.

Mediumloos medium
Bijzonder dramatisch is dat het theater, als artistiek communicatie-medium, volledig
losgehaakt werd van de andere media. Het communicatiegedeelte verdwijnt hoe
langer hoe meer op de achtergrond. We dreigen terug de weg in te slaan naar de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. De op zichzelf
gebogenheid van acteurs en actrices is daar heel dikwijls niet vreemd aan. Het vraagt
immers moed en zelfverloochning om op de vooruitziende communicatie-bres te
gaan staan. Nochtans zegt de auteur Roger Zelazny: ‘A mes yeux, la souplesse
intellectuelle est créatrice. Le désir de réfléchir à une chose dont nous sommes
relativement sûrs qu'elle n'existera jamais peut être considéré de deux façons: comme
un comportement de fuite ou comme une forme d'exercice mental lié à la créativité.
La créativité en soi est un paradoxe. Le tempérament artistique affronte des situations
données à l'aide de métaphores’.
Dat theater er helemaal niet bij hoort kan men vaststellen wanneer men de
programma's van de S.F.-congressen overloopt.
Nemen we bijv. Eurocon II, te Brussel (1974). Wat zal men daar op het vlak van
de S.F. te zien krijgen? Resultaten uit de plastische kunst (schilderijen,
beeldhouwwerken, grafische werken, enz.); verder: films, literatuur en klankevocaties,
maar niets dat op theater wijst.
Men kan alleen maar tot in den treure herhalen dat het artistiek
communicatie-medium theater geïsoleerd en versteend is achtergebleven. Zelfs een
nog tamelijk recent medium als T.V. heeft reeds S.F.-sporen verdient. Denken we
maar aan T.V.-feuilletons als ‘The Invaders’, of ‘Startrek’. Het feit dat ook de S.F.
in de film als belangrijk moet beschouwd worden, werd niet alleen bewezen door de
magistrale film ‘2001 - A Space Odysee’ van A.C. Clarke en Stanley Kubrick; maar
meer nog door het sukses dat een serie van 10 S.F.-films (uitgezonden door de B.R.T.)
bij het publiek te beurt viel.
Het luisterspel dat eveneens heelwat moeite had om een echte eigen expressievorm
te vinden, schaart zich zelfs nu en dan eens aan de S.F. zijde. En dan mag men niet
vergeten dat Orson Welles, nu zowat een halve eeuw geleden, een enorme paniek
zaaide bij het Amerikaanse publiek door een luisterspel die een invasie uit Mars
suggereerde. Met het makke theater zijn we daar ver van af. Het is niet nodig ver uit
te weiden over de experimenten die op muzikaal vlak gebeuren, en die de S.F.-sfeer
in zich dragen (vergl. bijv. het experiment Goethals). Nogmaals over de S.F.-literatuur
uitweiden zou eveneens van het goede teveel zijn. Het ligt niet in onze bedoeling
diegenen die niet willen begrijpen toch te overtuigen. Alleen nog deze bemerking
van de auteur Roger Zelazny: ‘Je pense que la S.F. s'en dégagera de son ghetto dans
une certaine mesure, parce que les notions qui lui sont propres passeront de plus en
plus dans le “mainstream”, et réciproquement’.
En hij gaat verder: ‘Cette osmose tiendra aussi au cours naturel des événements:
la société évolue technologiquement à un rythme très rapide et ce qui aurait pu être
un roman de S.F. il y a cinq ans, n'est aujourd'hui qu'un roman ordinaire’.
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De inbreng van de plastische kunsten op het toekomst-vlak werd de jongste tijd
meer dan voldoende in het daglicht gesteld door het maanbeeldje van Pol Van
Hoeydonck. Voor de schilderkunst kun je bijv. verwijzen naar A. Beguin; maar het
is onbegonnen werk er verder op in te gaan. Alleen dit nog: de grafische werken (een
bijna visuele voorstelling van analytische meetkunde in de kunst) gerealiseerd door
een geprogrammeerde computer, zijn een bijzonder belangrijk exponent van deze
totale futuristische integratie. En dit terwijl het theater nog steeds wegvlucht in
conventies (maar zelfs de consequenties van ‘le futur antérieur’ weigert men te
aanvaarden - om het met een term van L. Pauwels uit te drukken), in een op zichzelf
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gerichte wereld, bijna geheel afgesloten en met een uitgesproken neiging tot
zelfcontemplatie. Moet ons theater dan eindigen waar het in andere gesloten
kunstgemeenschappen geëindigd is. We verduidelijken even: wanneer ons theater
uiteindelijk resulteert in een gesloten systeem als bijv. de Kathakali of de Bratha
Natyam, dan heeft het als communicatiemedium (artistiek communicatiemedium)
geen enkele bestaansreden meer in onze technologische maatschappij.
Dat ter gelegenheid van de 12e Wereldtheaterdag Luchino Visconti deze
uitgesproken beperkingen als positief tracht voor te stellen bewijst enerzijds dat hij
zich tenvolle bewust is van de plaats waar het theater is blijven steken, en anderzijds
dat hij voor de nabije toekomst geen verruimende evolutie mogelijk acht. In zo'n
geval is het positief voorstellen van een negatief aspect een briljante maar weinig
hoopgevende vondst. We citeren even Visconti: ‘De andere communicatiemiddelen,
waarmee het theater vroeger meende te moeten wedijveren, hebben voor een groot
gedeelte de taak op zich genomen de mens alles te bieden wat ontspanning, tijdverdrijf
of ontvluchting uit de werkelijkheid is. Het theater is deze opdracht kwijtgeraakt.
Het is er verrijkt uitgekomen. Want indien de ontdekking en de beschrijving van al
wat exotisch, wonderlijk, gediviseerd en sociologisch is op dit ogenblik aan andere
kunsten en andere technieken voorbehouden blijft, dan bewaart het theater voor zich
alleen: alles wat het betekent vandaag: als mensen samen te zijn in één samenleving,
bij elkaar te komen in afwachting van een essentiële gebeurtenis, de verwachting
ten slotte ook van een bovenzinnelijk mysterie’.
We geloven dat deze denkwijze (en ook deze realiteit) meer dan ver af staat van
een futurologisch theater. Nochtans lijkt het ons op dit ogenblik meer dan ooit nodig
dat het verschijnsel mens naar kosmische maatstaven gemeten wordt. Het heeft geen
zin meer de mens, zoals Visconti hem in zijn sociale contekst benadert, te trachten
te redden. Louis Pauwels: ‘Cet homme n'est pas à

Voorgevel van de nieuwe stadsschouwburg te Antwerpen, thans in opbouw. Wordt vermoedelijk in
1974-75 ingespeeld. Kost meer dan 500 miljoen fr. Zal drie zalen omvatten: een grote zaal (900
plaatsen), een jeugdtheater (500) en een poppenschouwburg (75). Onderdak zal worden verleend
aan de KNS, het Kon. Jeugdtheater en de stedelijke balletschool. Architecten zijn Renaat Verbruggen,
Marc Appel en Rie Haan. Hopelijk wordt in 1975 nog zaaltoneel gespeeld...

sauver, il est à changer. L'homme de la psychologie classique et des philosophies
en cours est déjà dépassé, condamné à l'inadaptation. Mutations ou non, c'est un
autre homme que celui-ci qu'il convient d'entrevoir pour ajuster le phénomène humain
au destin en marche’. Daar is een van de essentiële taken van het theater weggelegd.
De mens bewust maken van de andere snel geëvolutioneerde mens, van de
technologische revolutie, van de problemen die nog in de verre toekomst liggen maar
eens (misschien veel vroeger dan men denkt) de onze zullen zijn. In de mens schuilt
de kracht om vooruit te denken, en het is zijn plicht het te doen. Wanneer theater
zich niet in die richting wil engageren dan zal er gebeuren, wat Giraudon beschrijft
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het mooie maar definitieve einde van het theater van enig belang: ‘l'explosion
harmonisée de l'essence du théâtre triomphant au milieu de toutes ses richesses,
avant de s'éteindre pour toujours; celui de la tête absolue, de la dernière fête où tous
les arts traditionnels, rassemblés pour mourir, eussent adoré le Beau’. Of misschien
is het zelfs moediger om niet te wachten tot alles in Giraudon's schoonheid sterft, en
de raad van A. Artaud op te volgen: ‘We moeten ofwel alle kunsten opnieuw een
centrale plaats en noodzakelijkheid geven, waarbij o.a. toneel een gebaar van kracht
krijgt gelijk aan de krachtige lavastroom bij een vulkanische uitbarsting, of we moeten
ophouden met kletsen en schrijven, of wat we verder ook doen’.
Op dit cruciale ogenblik zijn we nu zowat gekomen. Wil het niet telaat zijn dan
is het misschien wel nodig dat we na het ‘plaatsdrama’ en het ‘bewegings-drama’
nu eindelijk het ‘futurologisch-drama’ krijgen.
Luc Declercq
Paviljoenweg 2, 9110 St.-Amandsberg
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Een blik op het Engels toneelleven 1953-73
Een impuls vanuit de ‘angry young men’

David Jarrett als de Pedagoog, in het gelijknamige stuk van James Saunders. The Library Theatre,
Scarborough.

After Liverpool, van Saunders, door het Richmond Fringe Theatre, Londen. Met beperkte middelen
een maximum aan resultaat bereiken. Gastvoorstelling te Gent in de Zwarte Zaal van de Academie,
op uitnodiging van Proka (1972).

In de vroege jaren vijftig leefde het Engels toneel nog in de jaren twintig. Het
fiasco van het dichterlijke toneel van Christopher Fry en T.S. Eliot - in hun tijd
beschouwd als de herauten van een toneelherleving - werd in feite overschaduwd
door de reeds jaren bestaande toneelconventie.
Fry etaleerde zijn taaltalent in A Phoenix too Frequent (1946) en The Lady's not
for Burning (1948); The Dark is Light Enough mocht nog worden verwacht in 1954;
maar onder die oppervlakteglans lag het goed gevormde stuk, waar de
schouwburgbezoekers van West End sinds 1900 gingen naar uitzien. Het enige stuk
van Fry dat eerder vooruitwees dan achteruit, was A sleep of Prisoners (1951),
geschreven om in een kerk opgevoerd te worden.
In die aard was ook T.S. Eliot's Murder in the Cathedral (1935), waarmee de
schrijver, indien hij was verder gegaan in dezelfde zin, een doorbraak in de
dramatische vorm had kunnen tot stand brengen. Jammer dat Eliot teruggreep naar
de technieken van Pinero en Sardou. Het feit dat al zijn stukken, volgend op zijn
eerste, geschreven waren voor conventionele schouwburgen, compleet met
prosceniumboog en een zwaar brandscherm (een symbolische scheiding tussen de
toeschouwers en wat plaats heeft op het podium) kan tot deze achteruitgang hebben
bijgedragen. Indien hij maar was verder gegaan met het schrijven van stukken voor
kerken dan was zijn werk méér geweest dan een interessante blinde steeg, weg van
de hoofdbaan van het Engels drama.
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Maar halfweg de jaren vijftig verschenen al enkele scheuren in de bouw van het
traditioneel theater; en bij het einde van het decennium was het toneel betekenisvol
gewijzigd.
Mijlpalen en wegwijzers... In 1953 betrok Joan Littlewood's gezelschap het Theatre
Royal, Stratford East. In 1954 presenteerde de Arts Theatre Club Saint's Day van
John Whiting, en in 1955 The Lesson en Waiting for Godot (keerpunt in de
geschiedenis van het drama). Stephen Joseph opende in 1955 het eerste professioneel
Engels arena-toneel. In 1956 betrok de English Stage Company het recent heropend
Royal Court Theatre met een beleid dat jonge schrijvers aanmoedigde. In 1956 rukten
troepen van een twijfelachtig verbond tussen Frankrijk en Brittannië de
Suez-Kanaal-zone binnen, en marsjeerden betogers tegen kernwapens van
Aldermaston naar Trafalgar Square. In 1956 verscheen de
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eerste uitgave van Encore - The voice of Vital Theatre, kronieken van de herleving.
In 1956 daagde het gezelschap The New Watergate Lord Chamberlain's censurerende
autoriteit uit door een groot West End-theater om te bouwen in een club voor de
presentatie van de gewraakte stukken A View from the Bridge, Tea and Sympathy en
Cat on a Hot Tin Roof.
Het toneelbeheer was aan het veranderen; de vorm van de schouwburggebouwen
eveneens; het politiek klimaat onderging een verandering; alsook de wijze van spelen.
Het resultaat was een krachtige opleving van een avant-garde activiteit in het
toneelleven. Zoals Harold Hobson zijn wekelijks artikel in de ‘Sunday Times’ van
14 juli 1957 begon: ‘Everyone suddenly burst out singing’.
Men hoorde vele en verschillende geluiden. Na een decennium van méér dan een
stagnatie begon het toneel aan een nieuwe zang: een weder-geboorte had werkelijk
plaats. De vlam hield niet aan, natuurlijk. ‘Encore’ stopt elke publikatie. Het Arts
Theatre, dat kinderstukken opvoert, is bedreigd met afbraak. Het verdwijnen van de
streng puriteinse censuur van Lord Chamberlain heeft enkele obsceniteiten en
volfrontale naaktscènes aan het theatraal gebeuren toegevoegd, maar heeft anderzijds
weinig effect gehad. Deze nieuwe geluiden rijpten wat, en in de jaren zeventig is het
wellicht moeilijk uit te maken hoe de furore er precies uitzag in de jaren vijftig.
Waarachtig, het toneel sloop eindelijk de twintigste eeuw binnen.
Op de omslag van het septembernummer, 1958, van Encore verschenen foto's van
acht dramaturgen, die allen pionierswerk verrichtten. De meesten onder hen
ontmoetten elkaar het eerst op het Encore-bureau, toen de foto genomen werd. Hun
werk droeg een sterk persoonlijk karakter, hoewel er toch een niet te ontkennen
affiniteit bestond tussen hen. Geen enkele had zich door een andere laten beïnvloeden.
Wat zij gemeen hadden was het jaar waarin ze schreven.
Niet allen zetten hun werk voort; of indien zij het deden, niet allen vonden de
directies bereid om met een continuïteit hun werk ten tonele te voeren: de continuïteit
is essentieel voor de ontplooiing van een toneelschrijver. Met de opvoering van
Osborne's Look Back in Anger door de English Stage Company in 1956 bood zich
een nieuw betekenisvol talent aan voor de scène; van grotere betekenis was echter
de continuïteit waarmee men de stukken van Osborne bleef opvoeren in het Royal
Court theater. Epitaph for George Dillon en The Entertainer volgden snel op het
eerste succes (en voor een tijdje was John Osborne zelf acteur in het gezelschap).
Het is niet louter zijn gevoel voor trouw, dat het ene stuk na het ander in de ‘Royal
Court’ doet verschijnen - Inadmissable Evidence, Time Present, Hotel in Amsterdam,
West of Suez, etc. - het is opmerkelijk dat zijn stukken, elders in première opgevoerd,
niet zo succesrijk waren (The World of Paul Slickley, A Bond Honoured). Al
verhuisden zijn stukken later naar St. Martin's Lane, toch bleven ze gegrondvest in
Sloane Square.
John Osborne was niet de enige schrijver die als beschermeling gold van het Royal
Court. N.F. Simpson's niet opeenvolgende komedies A Resounding Tinkle en The
Hole werden gevolgd door One Way Pendulum en The Cresta Run - hoewel er een
te groot tijdsverschil was tussen de laatste twee: de continuïteit was verbroken.
Hetzelfde geldt voor Ann Jellicoe's werk - na The Sport of my Mad Mother, een vrije
fantasie van woorden en actie, kwam er een succesrijker en meer gedisciplineerd
The Knack, gevolgd door een te lange onderbreking
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Roots (Planten zonder wortels), een vroeger werk van Arnold Wesker (De Keuken).

Time Present (Nu) van angry-young-man John Osborne. Nieuw Rotterdams Toneel, 1969.

en de ongelukkige stukken Shelley en The Give-Away. Arnold Wesker's trilogie
Chicken Soup with Barley, Roots, en I'm Talking about Jeruselem, hoewel eerst
vertoond in het Belgrade Theatre, Coventry, werd gesteund door de English Stage
Company en kwam aldus terecht in het Royal Court; en zijn grootste succes, Chips
with Everything, werd in dat theater voor het eerst vertoond. Mooi is het niet die
gelegenheden aan te stippen, waar een schrijver te kort schoot, maar een leerrijke
vergelijking zou kunnen gemaakt worden tussen The Friends, opgevoerd in het
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Round House theater, en The Old Ones, waarmee Wesker opnieuw voor de dag kwam
in het Royal Court theater. Dat ondanks Wesker's nauwe betrekkingen met Round
House, dat voor een tijdje de grondslag was voor Centre 42, Wesker's gedurfde maar
tenslotte vergeefse poging om de arbeider bij de kunst te betrekken. John Arden's
vroegere stukken, The Waters of Babylon, The Happy Haven, Live like Pigs en
Sergeant Musgrave's Dance werden in de Royal Court schouwburg voor het voetlicht
gebracht, en men krijgt de indruk dat er iets verloren is gegaan toen hij zich terugtrok
zonder er ooit een vaste basis gevonden te hebben van waaruit hij kon beginnen.
Zelfs zijn triomfantelijke terugkeer naar Londen met The Island of the Mighty,
opgevoerd door de Royal Stage werd ontsierd door moeilijkheden met de directeur.
Sinds de beweging van de jaren vijftig is Edward Bond de meest betekenisvolle
schrijver, wiens werken werden opgevoerd in het Royal Court Theater. Zijn
controversieel Saved werd opgevolgd door Lear. In zijn werk vinden we dezelfde
fusie terug tussen het theater waarin hij werkzaam was, de toeschouwers ervan, en
de tijd waarin hij leefde en die zozeer de vroegere stukken van Osborne tekende. Als
was John Arden's jongste ervaring met de Royal Company eerder minder gelukkig,
Harold Pinter schijnt gelukkiger met het Aldwych Theatre als zijn werkterrein. Zijn
eerste avondvullend stuk, The Birthday Party, werd ten gronde bekritiseerd in 1958.
Rond 1960, echter, raakten de critici verzoend met zijn persoonlijke stijl, en de lange
vaart van The Caretaker maakte hem tot een commercieel succes. The Collection,
een televisiestuk voor het toneel bewerkt, werd geproduceerd door de Royal
Shakespeare Company in 1962, en sindsdien werd de première van elk van z'n grote
stukken door datzelfde gezelschap ten tonele gevoerd, - The Homecoming in 1965,
Landscape en Silence in 1970, en Old Times in 1972. Over deze stukken,
samenstellingen van vreemde echo's uit het onderbewuste, waren de opinies
uiteenlopend. De meningen varieerden van ‘geniaal’ tot ‘mystificatiewerk’. Het lijdt
echter geen twijfel dat Pinter vandaag de dag schrijverstalent nummer één is voor
het Engels toneel. Een andere vruchtbare wisselwerking tussen uitvoerders en
dramaturg is die tussen James Saunders en het Questors theater. In dit geval zijn de
acteurs amateurs (ze bouwden eigenhandig hun theater- één van de meest
vooruitstrevende in het land -). Daar ze echter vrij zijn van enkele zware financiële
lasten waarmee een commercieel beheer geconfronteerd wordt zijn ze in staat te
experimenteren met weinig bekende stukken en nieuw werk. Next Time I'll Sing to
You, het eerste stuk waarmee James Saunders bijval oogstte bij de critici, werd
oorspronkelijk geschreven voor de arena-vorm. Het moest opgevoerd worden door
vijf vrienden ter gelegenheid van één van de festivals van nieuwe stukken, die elk
jaar plaats grijpen in het Questors theater. Het succes ervan werd gevolgd in 1964
door A Scent of Flowers. Saunders latere stukken, After Liverpool (1970) en Hans
Kohlhaas (1972), ontstonden geleidelijk door een nauwe samenwerking tussen
schrijver en acteurs. De werkvennootschap tussen Brendan Behan en Joan Littlewood
gedurende het verblijf van de Theatre Workshop-groep in het Theatre Royal van
Stratford East, resulteerde in de memorabele produktie The quare Fellow en The
Hostage onsamenhangend, anarchistisch en vrolijk droevig. Joan Littlewood echter,
liet zich meer opmerken door haar briljant geïmproviseerde regie dan door haar
‘koesteren’ van nieuwe schrijvers. Hoewel zij rondom haar een kring van fanatisch
toegewijde acteurs verenigde, die bereid waren een hongerloon te aanvaarden als
beloning voor hun samenwerking met haar, bleven de schrijvers toch niet. Shelagh

Vlaanderen. Jaargang 22

Delaney, wiens A Taste of Honey in 1958 het meest beloftevolle talent van het jaar
scheen aan te kondigen,

Wrok om gisteren (Look back in anger), van John Osborne, in 1956 door de English Stage Company
gecreëerd. Ook in de Korrekelder, Brugge, 1967.

schreef niets meer voor Theatre Workshop. Haar tweede werk The Lion in Love werd
opgevoerd in het Royal Court theater voor een lauw onthaal, en sindsdien scheen zij
niet meer voor het toneel geschreven te hebben (met uitzondering van het script voor
de film Charley Bubbles).
Het had allemaal anders kunnen uitlopen indien ze had geopteerd in Stratford te
blijven. Actieve aanmoediging van nieuwe schrijvers was Stephen Josephs
belangrijkste motief toen hij in 1955 een arenatheater begon in het Library Theatre
in Scarborough. Kenneth Tynans hoon dat arenatheater gelijk te stellen is met theater
‘op een goedkoopje’, houdt wel een grond van waarheid in: stukken opgevoerd in
arena-vorm sluiten een minimaal financieel risico in. Daar het Library Theatre zich
bevindt in een badplaats 250 mijlen ver van Londen, worden de stukken zelden door
de critici van de nationale pers besproken; op die manier konden de schrijvers in de
beginjaren van de onderneming hun stukken opgevoerd zien door beroepsacteurs in
aanwezigheid van dynamische toeschouwers. Zo waren ze niet onderhevig aan de
hysterische publiciteit, die onmiddellijk succes of onmiddellijke mislukking verlangt:
ze kregen de tijd om hun beroep te leren.
Alan Ayckbourn is de meest succesrijke schrijver geweest die uit het Scarborough
Library theater op de voorgrond getreden is. Gestart in volle glorie (als een A.S.M.)
in 1957, bracht hij in 1959 The Square Cat, z'n eerste stuk, daar op het podium. Zes
van z'n leerstukken en zes jaar later Relatively Speaking bezorgden hem in Londen
een bijval vanwege eensgezinde critici, en werden vertoond gedurende een periode
van méér dan een jaar. De voltooide blijspelen, allereerst in het Scarborough theater
uitgetest, How the Other Half Loves, Me Times me Times me, Time and Time Again
en Absurd Person Singular volgden. Na de dood van Stephen Joseph nam Ayckbourn
de artistieke leiding van het
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Julien Schoenaerts in De Huisbewaarder van Harold Pinter. Reisvoorstellingen doorheen Vlaanderen.

Library theater over.
Indien het experiment van Stephen Joseph niets méér had bereikt dan het opkomen
van de meest bedreven blijspeldichter in het laatste decennium, dan was het reeds in
z'n opzet geslaagd: feitelijk reikte z'n invloed veel verder.
In de beginjaren ging men met de stukken op rondreis en verzorgde men een
zomerseizoen. Het eindeloos getrek van stad naar stad kostte veel energie en geld,
zodat men zocht naar een plaats die kon omgebouwd worden in een permanent
arena-theater. Tenslotte vond men onderdak in een voormalige cinema. In oktober
1962 opende het Victoria Theatre, Stoke-on-Trent, het programma met The Birds
and the Well-Wishers, een nieuw stuk van William Norfolk, dat gevolgd werd door
David Campton's Usher en Alan Ayckbourn's Christmas versus Mastermind. De
aardrijkskundige ligging was veranderd, maar de manier waarop men de nieuwe
stukken vertoonde en nieuwe schrijvers cultiveerde bleef bewaard.
De meest markante ontdekking van het Victoria Theatre is wel Peter Terson
geweest, één van de produktiefste schrijvers van tegenwoordig. Zijn A Night to Make
the Angels Weep werd gerealiseerd in 1963, waarop sindsdien nog een twaalftal
stukken volgden. Door een zonderlinge samenloop van omstandigheden had hij
echter het meest invloed buiten Stoke-on-Trent. In 1967 bezorgde hij Michael Croft's
Youth Theatre het stuk Zigger-Zagger, waarmee hij met opzienbarend effect de smaak
van de schrijver combineerde met de bezieling jonge acteurs zo eigen.
De provincies krijgen nu hun eigen schrijvers, die niet langer tevreden zijn met
afgedankte kledingstukken, aanvankelijk ontworpen voor het Shaftesbury Avenue
publiek. C.P. Tayler en Stanley Eveling gingen haast ongemerkt Londen voorbij,
maar hebben een vaste voet ten noorden van de grens met Schotland. Peter Barnes,
wiens The Ruling

Dona Martyn als Meg en David Campton (schrijver van onderstaand artikel) als Petey in Het
Verjaardagsfeest, in regie van Pinter zelf.
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Class Londen bereikte, is verbonden aan het Nottingham Playhouse, en werkt zowel
aan bewerkingen en vertalingen als aan originele stukken. Reeds vanaf z'n eerste jaar
heeft het Victoria van Stoke-on-Trent een toneelschrijver gehad, die verbonden was
aan het gezelschap.
Een van de eerste werkjes die Peter Terson had op te knappen, toen hij in 1963
bij het Victoriagezelschap kwam, was mee te werken aan de creatie van een
documentair programma over de toestand van de plaatselijke arbeiders. The Jolly
Potters, zo heette het programma, zette een trend in, die sindsdien ook in andere
delen van het land aangenomen werd - produkties, deels musical, deels improvisatie
en feitenweergave die handelen over plaatselijke gebeurtenissen, karakters en
belangen, en die gegroeid zijn vanuit de gemeenschap waarop het toneel gebaseerd
is. Deze documentaires zijn één voorbeeld van de gedaanteverandering die het
gewestelijk theaterleven heeft aangenomen sinds de jaren 1950.
Jarenlang was het gewestelijk toneel slechts een weergave van het West End.
Rondreizende groepen trokken overal, op weg naar of op terugtocht van Londen. In
de meeste repertoire-theaters was de keuze beperkt tot kluchten, lichtzinnige blijspelen
en thrillers, die in Londen gedurende de laatste dertig jaren opgevoerd werden. Over
het algemeen waren het tweedeklas en tweederangsprodukties, door de
schouwburgbezoekers aanvaard, alleen maar omdat ze niets beters aangeboden
kregen. Maar de naoorlogse generatie bleek minder tolerant te zijn dan haar
voorgaande.
‘Ik dis mijn toeschouwers nog altijd juist dezelfde stof op als die, welke ik hun
gaf tijdens de laatste dertig jaar,’ jammerde een toneelmanager wanneer zijn theater
sloot, ‘maar zij verminderen toch’. In feite nam hun aantal niet af: ze stierven uit.
De getrouwen steunden nog hun compagnies, maar hun
Als de revolutie komt, zal het Broadway-toneel verdwijnen. Evenals
de boulevard-theaters in Parijs, de leugens van het Londense
West-End, het protserige toneel in West-Duitsland, de
Off-Broadwaytheaters die de intellektuele middenstand uitbuiten,
kortom alle in dienst van de Mammon staande theaters zullen
verdwijnen.
Julian Beck
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John Osborne en zijn vrouw Jill Bennett.

rangen namen met de tijd geleidelijk af. Er was slechts weinig dat jonge mensen
aansprak; de gemiddelde leeftijd van de toeschouwers steeg; en het ene theater sloot
na het andere. Het provinciaal theater, waarvan zo lang reeds werd gezegd dat het
aan het uitsterven was, scheen tenslotte op zijn sterfbed te rusten.
Gelukkig waren er zowel in het nationaal als in het gewestelijk beleid verlichte
geesten, die ervan overtuigd waren dat het theater een noodzakelijk bijkomende
eigenschap is van een geciviliseerd bestaan. Indien toneel niet langer een commercieel
zaakje was, dan moest het maar gesubsidieerd worden; en men verkreeg toelagen
via belastingen en het Arts Council. Daar een gesubsidieerd theater geen winstgevende
instelling mocht zijn, werden er theater-trusts gevormd, die het beheer voerden over
de compagnies. Spelende gezelschappen werden langzamerhand identiteiten op
zichzelf - van de provincies en voor de provincies.
Wakker geschud om hun verantwoordelijkheid op te nemen, en overtuigd dat er
heel wat gebouwen, waarvoor ze instonden, even erg verouderd en afschrikwekkend
waren als 19e-eeuwse werkinrichtingen, begonnen de plaatselijke instanties nieuwe
toneelzalen te bouwen. Deze werden dan verhuurd aan de theatertrusts tegen
voorwaarden die gingen van het royale (een nominale pacht: ‘a peppercorn rent’) tot
het vrekkige (waarbij in werkelijkheid de concessie werd teruggevorderd). Eén van
de eerste nieuw gebouwde schouwburgen was het Belgrade te Coventry. Ofschoon
de inkomruimten ervan luxueus ingericht waren, liet het ontwerp voor het bruikbaar
gedeelte van het eigenlijke theater maar een deprimerend achterlijke indruk na. Het
geheel werd door een criticus kernachtig beschreven als ‘a Victorian theatre with
modern wallpaper’ (‘een Victoriaans theater met modern

Een historische ontmoeting in 1958 te Londen: zittend v.l.n.r. N.F. Simpson, leraar; Harold Pinter,
akteur; Ann Jellicoe, regisseur; John Mortimer, advokaat. Staande v.l.n.r.: Arnold Wesker, gewezen
pasteibakker; Errol John, akteur; Bernard Kops, auteur; David Campton, ex-bediende bij de
Gasmaatschappij.

behangselpapier’). En toch was het nieuw Nottingham Playhouse niet veel beter.
Men bleef bij de overtuiging dat, historisch gesproken, de perfectie was bereikt toen
het podium door een proscenium-boog volledig werd omgeven. Derhalve was een
verdere vooruitgang in theater design onmogelijk. Die gedachte werd gedwarsboomd
door het Phoenix theater, dat haast tegelijkertijd met het Nottingham Playhouse z'n
deuren opende in de naburige stad Leicester. Het Phoenix theater heeft een open
end-stage met niets van een prosceniumboog; en de toeschouwers bevinden zich
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allen op één niveau, zonder dat er een klasseonderscheid wordt gemaakt door
cirkelgangen, galerijen en loges. Het resultaat hiervan is een atmosfeer van vrijheid
en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de nieuwe toneelvormen.
Het ontwerp van het Phoenix theater is een weerspiegeling van twee voorlopers The Mermaid Theatre van Puddle Dock in de City van Londen, en de Hampstead
Theatre Club. Beide bezitten een ‘open end-stage’, met het voordeel het publiek en
de acteurs in één ruimte te verenigen. Het ontwerp van het nieuw Crucible Theatre
in Sheffield was nog ambitieuzer. Het heeft een uitschuifbaar podium met het publiek
aan drie zijden. Hierin gelijkt het op het Chichester theater van Chichester dat
helemaal gebaseerd was op het ontwerp van het theater van Stratford, Ontario. Noch
het Chichester noch het Sheffieldtheater oogstte zoveel succes als het Canadese
voorbeeld. Hoewel in theorie de nabijheid van de toeschouwers bij de spelers een
gevoel van vertrouwelijkheid in de hand zou moeten werken, komt dat niet altijd zo
uit in de praktijk. Het auditorium van het Crucible Theater lijkt iets mee te hebben
van een schuur, waartegen een toneelstuk van kleine schaal aardig wat moet vechten
om te ‘overleven’. Gelukkig, evenwel, beschikt dit theater over een zijstudiootje een kleine kubusvormige ruimte, met volledig plooibare zitplaatsen -, waarin dan
experimentele stukken kunnen worden opgevoerd. Te beweren dat de studio meer
succes had dan het hoofdtheater zou niet helemaal juist zijn, maar het is een eerste
indruk.
Het gebruik een studio aan een groter theater te annexeren werd steeds meer
nagevolgd, waarschijnlijk in de lijn van een trend naar kleinere theaters. In de jongste
jaren ziet men een aangroei van heel kleine instellingen, die minder dan een honderdtal
toeschouwers - in sommige gevallen slechts een kleine vijfentwintig - kunnen bergen.
Het Edinburgh Traverse theatre en het London Little Theatre zijn de langst bewaarde
uit deze soort. Dit fenomeen hangt nauw samen met de steeds groeiende populariteit
van lunchtime-voorstellingen, waarbij een programma van een dertig- tot vijftigtal
minuten eet- en drinkgelegenheden vergezelt (verscheiden kleine gezelschappen uit
Londen treden op in herbergen).
Een neveneffect hiervan was de plotselinge opkomst van experimentele éénakters.
Maar uit deze hoek kwam er geen groot talent: het behandelde onderwerp bleef
ééntonig beperkt tot sex, geweld, rassenconflicten, en gebrek aan communicatie.
Schrijvers of wellicht toeschouwers schijnen niet bereid hun gebied uit te breiden.
Maar, zoals in de jaren vijftig, is een groeiende werkzaamheid op zichzelf al een
hoopvol teken. Het voorspelt entousiasme, de ware essentie voor een gezond
theaterleven, en wellicht een aanwijzing voor verdere ontplooiing in de jaren '70.
David Campton
35 Liberty Road, Glenfield, Leicester. LE 3 8 JF
(vertaling lic. Karel Dumont)
Ik ga ervan uit, dat schrijvers een bijzonder
verantwoordelijkheidsbesef moeten hebben, dat ze zo onomkoopbaar
kritisch en onbevreesd dienen te zijn, dat men ze als het geweten van
een ganse natie kan beschouwen.
Fr. X. Kroetz
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Het moeizaam totstandkomen van groepen geëngageerde auteurs in
Frankrijk
Sedert 1950 hebben de Franse toneelauteurs een evolutie doorgemaakt die, voor de
waarnemers, kenmerkend genoeg is. In de vijftiger jaren werd het toneel in Frankrijk
beheerst door een aantal auteurs met naam: Beckett, lonesco, Adamov. In
werkelijkheid begon een toenadering tussen schrijvers die men tot het absurd theater
rekende en anderen bij wie de invloed van Brecht zich sterker liet voelen. Deze
laatsten heten Gatti, Georges Michel, e a. Geen enkele band bond deze auteurs die,
als ingemetst in hun afzondering, met elkaar slechts contact hadden toen naar buiten
uit algemene standpunten dienden ingenomen ten overstaan van politieke problemen
op nationaal- of wereldvlak. Het was bij zulke gelegenheden dat ze elkaar terugvonden
en niet op een terrein dat hun eigen was. Natuurlijk kenden ze elkaar, maar ze zochten
mekaar niet vaak op. Kunstbroederschap was niet iets dat door de schrijvers echt
ontwikkeld werd. In feite waren het problemen van concurrentie die tussen hen in
stonden zodanig dat ze elkaar bij voorbaat als mededingers beschouwden in plaats
van collega's die verschillende gezichtspunten gemeen hadden en wier opvattingen
in groep konden verdedigd worden.
Ook dient gezegd dat het Ministerie voor Culturele Zaken in Frankrijk, door
gewichtigheid toe te kennen aan de Directeurs van de ‘Centres Dramatiques’ en aan
de ‘animateurs’, van de bedoelde auteurs, zelfs al ging het hier om de meest
gezaghebbende namen, onmondigen heeft gemaakt.
In deze periode kwamen het labo-theater en het kleine theater, in de vorm van
‘caféthéâtre’, van de grond. Een aantal jonge bezetenen, officieel niet erkend, hebben
een publiekswerving van belang doorgevoerd. Daardoor zijn toneelschrijvers
begonnen aan hun loopbaan, daarin trouwens gesteund door de radio die, voor één
keer, dank zij een aantal uitzendingen, schrijvers met talent heeft bekend gemaakt.
Op die manier werden Victor Haim, Guy Foissy, Pierre Roudy, Gabriël Blondet, e.a.
ontdekt.
Deze erkenning, in de rand van het gewone theater, viel samen met de opgang in
Frankrijk van het toneel van de ‘angry young men’. (Osborne, Simpson, Jellicoe.
ea.).
Een vereniging kwam tot stand. ze groepeerde Gabriël Cousin, Guy Foissy, Georges
Michel, Pierre Halet, Later heeft zich ook Pierre Roudy bij hen gevoegd, als vertaler
van Arnold Wesker reeds bekend, maar de moeilijkheden die vertalers ondervonden
(om hun schrijvers gespeeld te krijgen) waren dezelfde als die van de auteurs.
De groepering was van korte duur. De vijf auteurs konden het publiek dat ze
wensten te bereiken niet vinden, evenmin beschikten ze over officiële of officieuse
middelen om hun eisen kracht bij te zetten ten overstaan van datgene dat bezig was
te ontstaan, nl. een net van culturele centra in de gewesten en Centres Dramatiques
van alle aard, door het ministerie van André Malraux opgericht.
De toneelschrijver bevond zich aldus - voor zover hij niet Jean Anouilh of Marcel
Achard heette - teruggedrongen in een verdoken proletariaat, een Lumpenproletariat,
en de algemene tendens was af te zien van een gemeenschappeiljke aktie ten voordele
van de schrijver in het theater. Van 1960 tot 1968 zijn de toneelschrijvers, ondanks
deze toenemende moeilijkheden, geïsoleerd blijven doorwerken, onverschillig, over
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het algemeen toch, voor alle pogingen van hergroepering en voor de strijd die in
gemeenschap te voeren was. Nochtans werden tijdens deze periode een aantal nieuwe
auteurs gespeeld. Sommigen werden het dank zij de ‘aanmoedigingspremie voor het
eerste stuk’, een initiatief van het Ministerie. Jammer genoeg zijn een groot aantal
onder hen, vooral

Repetitie-opname van ‘1789’ een collectief werk door het Théâtre du Soleil in regie van Ariane
Mnouchkine, in een afgedankte kruitfabriek te Vincennes (1970).
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Dekorbeeld voor Eux, van Eduardo Manet, door F. Boudens voor Le Petit Odéon te Parijs, waar
Tony Willems dit stuk met Franse akteurs realiseerde.

De Nonnen, van de Cubaan E. Manet werd door Centrum voor theaterstudie in regie van Tony
Willems, met vrouwen i.p.v. mannen, in het Nederlands gespeeld te Parijs (Théâtre de l'Epée de Bois,
1971).

romanschrijvers, niet verder gegaan op de weg van het toneel (Julien Cracq, Gilbert
Cesbron, e.a.), anderen hebben in het geheel niet meer van zich laten horen. Aan de
andere kant werden nieuwe namen aan het publiek bekend gemaakt, dank zij het
privéinitiatief: Jeannine Worms bijvoorbeeld, reeds door het TNP gespeeld, zij het
als vertaalster. Nog andere namen werden op het repertoire bijgeschreven: Robert
Pinget, Romain Weingarten, Bernard Da Costa, Jean-Pierre Faye.
Eerst in 1968, onder invloed van de gebeurtenissen die de lente van dat jaar
beroerden, vonden de schrijvers elkaar terug en stichtten zij een vereniging die alle
auteurs opnieuw groepeerde: de Union des Ecrivains. Voor deze Unie tekenden
aanvankelijk Bernard Pingaud, Guilleric en Pierre Roudy verantwoordelijk. Ze werd
in twee afdelingen onderverdeeld: een commissie voor theoretische kritiek en een
beroepscommissie. Deze laatste werd geleid door Roger Bordier, terwijl Jean Pierre
Faye de leiding van de eerste nam. Aldus konden een aantal eisen ten gehore worden
gebracht. In het bijzonder op het ideologisch vlak nam de Unie contact op met diverse
linkse politieke partijen. Vruchtbare ontmoetingen werden belegd en vinden zelfs
nu nog plaats. Op het beroepsplan hadden de schrijvers een belangrijk programma
betreffende de erkenning van de enigheid van hun functie en betreffende de eisen
op het gebied van pensioen en fiscaliteit.
Niettegenstaande dat, voelden de toneelschrijvers zich tekort gedaan in de Unie
en omwille van hun specifieke problemen die niet in de schoot van de Unie konden
besproken worden, besloten zij in 1971 een nieuw organisme te stichten, dat in 1972
een rechtspersoonlijkheid werd. De nieuwe vereniging werd GESTE genoemd
(Groupement des Ecrivains de Théâtre). Het bestuursbureau is samengesteld uit Jean
Louis Sarthou, Claire Lise Charbonnier, Georges Michel, Guy Foissy en Pierre
Roudy. De groep GESTE pretendeert te werken op de diverse gebieden waardoor
kan bijgedragen worden om de toneelauteur uit het ghetto te halen waarin hij sedert
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minstens twintig jaar is opgesloten, door het voeren van een aktie, zoals er reeds
herhaalde malen akties werden hernomen of eenvoudigweg ontworpen. Na één jaar
werking echter is een splitsing in de groep GESTE ontstaan. Sommigen, verenigd
rond Georges Michel, spannen zich in om een basis te vinden van waaruit nieuw
theater kan voortgebracht en uitgedragen worden, dank zij nieuwe formules; anderen,
gegroepeerd rond Pierre Roudy en Jeannine Worms, zoeken opnieuw hun teksten te
verspreiden en stichtten daartoe een coöperatief voor de uitgave ervan, zoals er reeds
een gelijkaardige bestaat in Duitsland (waar reeds verschillende Franse auteurs deel
van uitmaken: Armand Gatti, Robert Pinget, e.a.). De schrijvers, of zij nu tot de ene
of tot de andere groep behoren, hebben contact gehouden met elkaar en de splitsing
is eenvoudig een taktisch manoeuvre. Deze auteurs echter die aanvaardden zich in
een of ander toneelcentrum in te zetten hebben zich bij theaterwerklui, spelers en
technici geHet toneel is een kunst, die van alle kunsten de prostitutie het dichtst
nadert.
Menno ter Braak
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De Generaals op theevisite, van Boris Vian, door Theater Vertikaal te Gentbrugge (1971).

voegd en hebben een nieuwe vereniging, CRAC, gesticht.
GESTE en CRAC hebben contact voor een aantal gemeenschappelijke akties.
Inderdaad heeft de situatie van de hedendaagse auteurs de aandacht getrokken van
een aantal theaterdirecteurs, die het nodig achtten zich in te zetten voor de
bekendmaking van eigentijdse stukken. Daartoe hebben zij een vereniging gesticht
die alle directeurs van culturele centra en toneelzalen groepeert. Deze vereniging
heet ATAC en heeft dhr. Garran, directeur van de gemeentelijke schouwburg van
Aubervilliers, tot voorzitter, en tot directeur Louis Cousseau. ATAC heeft voorgesteld
tijdens de maand februari 1974 uitsluitend eigentijdse stukken te laten opvoeren en
een bureau ter beschikking van de auteurs te stellen, dat zou belast zijn met de selectie
van de handschriften en de verzending van de stukken naar de verschillende centra.
GESTE en CRAC hebben in gemeenschappelijk overleg en om zich te verzetten
tegen deze maand van kreaties, die hun niet kan aanstaan omdat niet voldoende
waarborgen werden gegeven, hun leden opgeroepen niet deel te nemen aan dit
initiatief. Andere voorstellen, uitgaande van verschillende personaliteiten, zagen
gelijktijdig het daglicht. Aldus beoogt Pierre Laville, codirecteur van het Théâtre
des Amandiers, een schrijverspolitiek met ernstiger waarborgen dan die door ATAC
voorgesteld. In feite herneemt Laville een idee dat Barsac reeds had, toen hij van het
Théâtre de l'Atelier - door zovele grote namen beroemd - een testtheater voor
eigentijds werk

Alice in de Luxemburgse Tuinen, van Romain Weingarten. Malpertuis, Tielt, 1972.

wou maken. Ook de inspanningen van Lucien Attoun dienen vermeld. Attoun is
directeur van een afdeling bij de Editions Stock, directeur van het Théâtre Ouvert te
Avignon en producer van het radioprogramma Les OEuvres de notre temps.
Andere oplossingen zijn momenteel eveneens ter studie. De Minister voor Culturele
Zaken heeft de toneelkritikus Alfred Simon opgedragen een onderzoek te doen ten
einde op zeer lange termijn de modaliteiten te vinden waardoor de belangstelling
van het grote publiek voor eigentijds werk weer kan ontstaan.
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De hedendaagse schrijvers houden zich vooral bezig met verschillende aspecten
van het moderne leven, die zij aanklagen. Dit is het geval in het werk van Jean Pierre
Bisson, Guy Foissy, Georges Michel, Claire Lise Chardonnier, Jean-Louis Sarthou,
e.a. Andere schrijvers worden heen en weer bewogen tussen de angsten van hun tijd
en de fantastische en lugubere vooruitzichten, vaak tot in het belachelijke toe
omgebogen, zoals bij Robert Pinget, Gabriël Cousin, Pierre Roudy. Nog anderen
bedienen zich van hun eigen begoochelingen, los van hun eigen tijd. Evenwel is het
onderscheid uiteindelijk nogal subtiel, want allen getuigen van hun tijd, gevoelig en
soms boos. De kleine ruimte die hun in de wereld van het spektakel is toegemeten
draagt er ongetwijfeld toe bij om aan hun werk bittere klemtonen en bijtende taal te
verlenen.
Pierre Roudy
162, Boulevard du Montparnasse, Paris 14o (Vert.: Roger Arteel).

Dekorbeeld voor Genousia van de Obaldia, door F. Boudens, NTG, 1968.

Toneel is datgene, wat gebeurt tussen acteurs en toeschouwers.
Jerzy Grotowski
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Pantomime en engagement in Vlaanderen

M.J.A. Hoste in Wachten op Godot (S. Beckett). 1963-64.

1. Evolutie van de pantomime
Indien we spreken over de evolutie van de pantomime in Vlaanderen dan moeten we
automatisch spreken over de evolutie van het pantomimetheater Sabbattini en van
zijn stichter: M.A.J. Hoste, in menig artikel pionier van de mime in Vlaanderen
genoemd. In 1951 neemt M.A.J. Hoste na menige aarzeling kontakt op met Marcel
Marceau, grootmeester van de pantomime en leerling van E. Decrou. Dit kontakt
wordt een overweldigende ervaring voor Hoste en hij besluit het jaar daarop met zijn
vriend Noël Vermeulen naar Parijs te gaan. Hoste zoekt er zijn weg in de theaterwereld
en neemt lessen bij Marcel Marceau. Nog datzelfde jaar besluit hij om Vlaanderen
zijn eerste pantomimetheater te geven, wat op zichzelf in Vlaanderen een zeer
gewaagd eksperiment is. Het Sabbattini patonmimetheater wordt opgericht onder
peterschap van Marceau. Terug in Vlaanderen begint hij pas te beseffen dat een
mimetheater werkelijk een riskante onderneming is; het woord mime in Vlaanderen
is enkel een vaag begrip. - Men beschuldigt Hoste van importeur van een vreemde
kultuur, waarop hij antwoordt dat hij hoopt dat iedere handelaar zo eerlijk is van

Israëlische mime Samy Molcho.

goede waar te importeren.
Het eerste theatertje in miniatuur wordt geopend in de Tweekerkenstraat te Gent.
Aanvankelijk staat Hoste helemaal alleen, tegenkanting en miskenning, onbegrip,
onverschilligheid en vooroordelen dwarsbomen de werking, doch er wordt ijverig
doorgewerkt aan de start van de mime in Vlaanderen. In 1956 begint men in het
Sabbattinitheater met het systematische onderricht aan jongeren en ondanks
tegenkanting en moeilijkheden breidt de kern zich uit.
Eindelijk in 1960 komt er interesse van sommige organisaties voor de pantomime.
Men vraagt de medewerking van Hoste op vormingsdagen en op kursussen. Langzaam
maar zeker krijgen meer jongeren kontakt met de mime en met de beweging in het
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algemeen en komt er meer steun voor de werking tot ineens in 1968 Hoste en zijn
groep weer op straat staan en verplicht worden een nieuwe werkruimte te gaan zoeken.
Die vinden ze dan in de Lange Steenstraat, 8 te Gent.
1972 betekent misschien een nieuw keerpunt in de evolutie.
In samenwerking met het Festival van Vlaanderen richt het Sabbattinitheater het
eerste Internationale Mime Festival in met medewerking van Marcel Marceau, Samy
Molcho en Ladislav Fialka.
Intussen worden nog enkele mimetheatertjes opgericht zoals het Gents Mimetheater,
Herman Verbeeck en Frederik Van Melle. Wat stijl en evolutie betreft in de mime
zien we dat de meeste groepen zich niet meer houden aan de ‘mime pure’, in
tegenstelling met het Sabbattini, maar meer evolueren naar een totaal spektakel. Bij
totaal spektakel zijn er wel een deel risiko's verbonden en moeten we oppassen dat
we niet vervallen in een smeltkroes. Bij zijn opmerkingen bij de opera Mahagonny
maakt Brecht hierbij reeds de volgende bedenkingen: ‘een totaalkunstwerk is maar
al te dikwijls een “smeltkroes” van verschillende elementen waarbij het ene slechts
trefwoord wordt voor het andere en als dusdanig worden de verschillende elementen
gedegradeerd.’ En dit het wat maar al te dikwijls gebeurt in de theaterwereld en de
vorm vervlakt teveel wat wij enkel kunnen betreuren.

2. Pantomime en engagement
Bij mime en engagement hebben we hier telkens van mens tot mens te doen met een
zeer persoonlijke benadering en visie.
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Twee elementen die ons persoonlijk zeer diep treffen zijn:
- Mime, de kunst van de stilte.
- Bewegen als element tot zelfontdekking en ontplooiing en middel tot
groepsvorming. In zijn boek: ‘Aperitief tot de mime’ noemt Hoste de mime
kunst van de stilte (wat door sommige groepen blijkbaar niet zo aangezien wordt
daar muziek dikwijls de achtergrond van hun spektakel vormt.).
Stilte is een van de waarden die al te dikwijls voorbij gelopen worden in de huidige
maatschappij. Stilte betekent voor de meeste mensen leegte en men is enorm bang
voor die leegte omdat men daardoor zijn eigen leegte en die van onze
konsumptiemaatschappij ontdekt, wat voor de meeste mensen een zeer pijnlijke
ervaring is dit te moeten toegeven.
Een tweede element is het gebrek aan opvoeding tot beweging.
Waarmee bedoeld is dat elke vorm van beweging totaal verwaarloosd wordt in
ons onderwijs.
Het onderwijs leert de kinderen praten, schrijven en lezen maar niet leven en
zichzelf en de andere kennen en ermee omgaan. Mijns inziens is dit nu juist iets dat
de beweging in het algemeen wel bijbrengt.
Beweging leert de beoefenaars juist zichzelf kennen en op een andere en diepere
manier met de anderen in kontakt komen.
Als leegte en oppervlakkigheid twee voorname kwalen zijn van onze maatschappij
dan kan iedere vorm die daartegen ingaat beschouwd worden als engagement.
Sabbattini theater
Lange Steenstraat 8, 9000 Gent
Shakespeare wordt gewoonlijk alleen maar gebruikt om hele generaties
schoolkinderen voor hun verdere leven uit het theater te houden.
Peter Brook.

De Franse mime Marcel Marceau
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Leden van de Praagse Fialka-Mimegroep.
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De evolutie van het luisterspel sinds 1950
Het luisterspel wordt pas volgend jaar vijftig: het werd op 15 januari 1924 in een
studio van de B.B.C. geboren. Op die datum werd voor het eerst een speciaal voor
de radio geschreven drama uitgezonden, ‘A comedy of danger’ van Richard Hughes.
Vijftig jaar is een kort bestaan en pessimisten beweren nu al dat het luisterspel
zichzelf aan het overleven is of althans sinds de opkomst van dit andere massamedium,
dat televisie heet, zozeer aan levenskracht heeft ingeboet dat het gevaar voor een
vroegtijdige dood niet denkbeeldig is.
De evolutie, die het luisterspel sinds 1950 heeft doorgemaakt, ontzenuwt die
sombere voorspelling wel in grote mate. Onloochenbaar is dat het ontstaan van de
televisie een ingrijpende invloed op de ontwikkeling en op de populariteit van het
luisterspel heeft uitgeoefend. Het keerpunt lag in het begin van de jaren vijftig, althans
in de meeste Westeuropese landen, waar televisie in snel tempo de ereplaats in de
huiskamer ging veroveren. Vóór die tijd waren vrijwel alle factoren voorhanden om
van het luisterspel een populair bestanddeel van het radioprogramma te maken. De
radio had als massamedium geen concurrentie en het luisterspel was voor velen de
enige mogelijkheid tot contact met een professionele vorm van dramatische kunst.
Bovendien was het beroepstheater nog niet toe aan de spreidingsactiviteit, die het
sindsdien heeft ontwikkeld. Het luisterspel mocht zich dan ook in een grote
luisterdichtheid verheugen en bij het samenstellen van een repertoire moest met de
meest uiteenlopende luisterbehoeften rekening worden gehouden.

Geluidsregisseur Robert Bernaerd.

Hoewel het luisterspel, in de eerste jaren van zijn bestaan al, naar een kunstvorm
met eigen kenmerken en eigen mogelijkheden evolueerde, werden naast oorspronkelijk
voor de radio geschreven stukken ook bewerkingen van toneelstukken, romans en
verhalen uitgezonden. En wat oorspronkelijk voor de radio werd geschreven vertoonde
in de meeste gevallen een duidelijke binding met andere vormen van literatuur. Zo
bleken heel wat luisterspelen, bij nadere beschouwing, niets anders te zijn dan met
geluidseffecten en tussenmuziekjes versierde dialogen, die door auditieve
communicatie een dramatisch gebeuren in de verbeelding van de luisteraar moesten
oproepen. Het luisterspel was vóór alles een vorm - zij het dan ook een aparte vorm
- van dramatiek. Toneel voor de microfoon. Het verhaal was hoofdzaak: het moest
boeiend, ontroerend, spannend of ontspannend zijn. Over radiofonische
onvolkomenheden in de structuur keek men wel eens oogluikend heen. Bij de
luisterspelschrijver werd een technisch vakmanschap ondersteld, dat hij achter zijn
schrijftafel onmogelijk kon verwerven. Dit alles had tot gevolg dat, ongeacht de
verscheidenheid in behandelde onderwerpen, het overgrote deel van de radiospelen
éénzelfde traditionele vormgeving vertoonde. Het was de tijd, waarin schrijvers van
diverse pluimage, maar vooral toneel- en romanschrijvers, zich op het gladde pad
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van de radioschrijfkunst waagden en, het dient gezegd, niet altijd zonder succes.
Impuls tot schrijven was voor velen onder hen niet zozeer belangstelling voor de
specifieke uitdrukkingsmogelijkheden van het medium dan wél de zekerheid dat ze
makkelijker met een luisterspeltekst bij de radio-omroep dan met een toneelstuk bij
een theaterdirectie terechtkwamen en dat ze er bovendien een veel ruimer publiek
bereikten.
De televisie bracht verandering in die toestand. Een groot deel van het voorheen
zo fidele luisterpubliek liet tijdens de avonduren de radioknop dicht en ging vóór de
beeldbuis zitten. De luisterdichtheid voor luisterspelen liep aanzienlijk terug en met
de teruggang van die populariteit koelde ook het enthoesiasme van de
gelegenheidsluisterspelschrijvers. Een nadeel? Nee, een sanering, zowel bij de
luisteraars als bij de schrijvers. Wie op een luisterspel inschakelt op een ogenblik,
waarop Mannix op het kleine scherm een gangsterbende op het spoor is, verwacht
uit zijn luidspreker méér dan vijfstuiverssensatie: hij is bewust bereid de creatieve
inzet, die het luisterspelbeluisteren nu eenmaal van de verbeelding vraagt, op te
brengen. En ook de luisterspelauteur weet voortaan dat hij schrijft voor een
gereduceerd publiek, dat het luisterspel niet als een goedkope vorm van ontspanning
beschouwt. Men luistert niet langer omdat de radioknop toevallig toch openstaat en
tussen twintig en éénentwintig uur geen platenprogramma met favoriete deuntjes
wordt uitgezonden. Deze gewijzigde positie van schrijvers en luisteraars is voor het
ontstaan van een werkelijke luisterspelcultuur van bijzonder grote betekenis geweest.
De radio werd van haar opdracht als vulgariserend massamedium gedeeltelijk ontlast
en kon zich, veel meer dan vroeger, op eigen radiofonisch terrein terugtrekken en,
zeker
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Het toneel moet de mensheid erop wijzen, als ze zich vergist.
Jean Vilar

Robert Maes, Frans Van den Brande en Dora Van der Groen aan de luisterspeltafel.

wat het programmeren van luisterspelen betreft, meer aandacht besteden aan de
specifiek radiofonische kwaliteit van datgene, wat de luisteraar werd geboden.
Met de popularisering van de televisie werd dus allerminst de doodsklok over het
luisterspel geluid, integendeel. Het betekende voor het genre een nieuwe start, het
gaf nieuwe impulsen, het leidde tot gedurfde experimenten, het spoorde aan tot
exploraties in het tot dan toe wel eens als bijkomstig beschouwde domein van de
akoestiek, er ontstonden nieuwe, van de traditionele schablonen sterk afwijkende
vormen. Het dwong de schrijver bovendien tot bezinning over de eigengeaardheid
van het medium, over de technische mogelijkheden en de problemen op stuk van
realisatie, het bracht hem tot het inzicht dat pen, papier en schrijfmachine wel
attributen zijn tot het produceren van literatuur, maar niet tot het produceren van
luisterspelen. De auteur - of noem hem tekstschrijver - kreeg begrip voor de rol, die
de elektronisch-technische apparatuur vervult bij de realisatie van een produkt, dat
pas tot leven komt wanneer het via de luidspreker de huiskamer binnendringt.
Het aanwenden van de stereofonie bij het realiseren van luisterspelen heeft het
accent nog véél sterker dan voorheen op het probleem van de realisatie gelegd en
van het luisterspel een produkt gemaakt dat, uitgaande van een door de auteur
ontworpen tekstschema, akoestisch gestalte krijgt door de samenwerking tussen
schrijver, regisseur en een technische equipe, die de apparatuur bespeelt. Met de
stereofonie verlaat het luisterspel voorgoed de traditionele paden, waarlangs het in
de pionierstijd tot wasdom is gekomen. Het gaat nieuwe toekomstmogelijkheden
tegemoet, mogelijkheden waarvan de ontginning pas in het aanvangsstadium verkeert.
De theoreticus van het ‘nieuwe luisterspel’, de Duitse luisterspeldramaturg Klaus
Schöning, spreekt in dit verband over een eruptief emancipatieproces, dat in alle
richtingen de vroeger afgebakende grenzen doorbreekt en voor het luisterspel
onvermoede perspectieven opent. In Duitsland vooral wordt aan die nieuwe toekomst
duchtig gelaboreerd en ontwikkelt zich, naast het traditionele luisterspel, dat
vanzelfsprekend bestaansrecht behoudt en zich wel altijd op het repertoire zal
handhaven, een gamma van nieuwe akoestische uitdrukkingsmogelijkheden, die
vooral een met bandopnemer en geperfectioneerde geluidsinstallaties opgegroeide
jonge generatie sterk aanspreekt en een totaal nieuwe belangstellingssfeer voor het
luisterspel schept. Tot welke verrassende resultaten deze aan gang zijnde evolutie
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nog zal leiden is vooralsnog niet te overzien. Maar men moet geen profeet zijn om
te voorspellen dat het luisterspel met de technische perfectionering van de radiofonie
mee zal evolueren. En aangezien de radio nog lang niet aan haar stervensuur toe is,
lijkt het mij op zijn minst voorbarig voor het luisterspel nu al een kroon te bestellen.
Andries Poppe
Eug. Flageyplein 18, 1050 Brussel
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Sporen van alternatief theater, een voorlopige lijst.
Agitprop
Organisatie in Londen, in 1968 opgericht, die zich bezighoudt met politiek cultureel
werk. Verschillende afdelingen: een poster-workshop (ontwerpen van affiches), een
film-afdeling (Angry Arts Films) en een toneelgroep (okt. 1968).
Agitprop speelt op protestbijeenkomsten of gewoon op de hoek van een Londense
straat. Was zeer aktief bijv. tegen de huurverhoging die het Londense gemeentebestuur
wil doorvoeren en tijdens de staking in de Fordfabrieken te Dagenham.

Aktion
Kopenhaagse studentengroep die n.a.v. de Franse meirevolte van 1968 een stuk
maakten: Aktion, waarnaar ook de groep werd genoemd. De bedoeling was: de
studentenakties te beschrijven op een manier waarop de nieuwsmedia het niet deden.
Het resultaat was een lakoniek, humoristisch, overtuigend geheel. Aktion werkt
verder.

Arca
Keldertheater v.z.w. (Hoogpoort 44) te Gent. In 1955 ontstaan uit Toneelstudio '50,
een initiatief van Dré Poppe.
Arca staat momenteel onder de directie van Jean-Pierre Dedecker en Jo Decaluwe.
Geen vast gezelschap. Ook reis- en schoolvoorstellingen. Benevens kreaties van
experimenteel Vlaams werk (Paul Berkenman, Jan Christiaens, Georges Van
Vrekhem), brengt Arca geregeld kreaties voor Vlaanderen van aktueel buitenlands
werk, o.m. van Peter Handke (Kaspar; Spreken-jullie-dromen-jullie?).
Arca behoort tot de door de Staat gesubsidieerde kleine theaters.

Arena
Middelgroot theater in Gent (Ooievaarstraat 62). In 1967 opgericht. Eerst o.l.v. Frans
Roggen, nu onder Jacques Veys, bijgestaan door Walter Vanderswaelmen (dramaturg)
en Jo Gevers (regisseur). Principiëel huldigt Arena een kritisch sociaal engagement
en dient het artistieke aanbod vóór alles te komen.
Door de Staat gesubsidieerd. Vast kerngezelschap. Ook reisvoorstellingen. Kreaties
voor Vlaanderen van o.m. Play Strindberg (F. Dürrenmatt; regie: Dré Poppe);
Boesman en Lena (Athol Fugard, regie: Jo Gevers); En ook de bloemen werden
geboeid (F. Arrabal, regie: Jo Gevers). Voor dit laatste stuk werden in 1972 de
directeur, regisseur, vertaler en spelers te Gent veroordeeld, wegens ‘schending van
de goede zeden’. In hoger beroep werd hun straf verzwaard.
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Belgrade Theatre
Theater in Conventry, Engeland, in 1955 geopend (910 plaatsen). Kreatie van o.m.
Edward Bonds Narrow Road to the Deep North. Typisch is wel dat het Belgrade
Theatre, o.l.v. Warren Jenkins (artistiek leider), werkt met akteurs, die als leraren
dramatische expressie optreden en met toneelschrijvers die stukken ontwerpen waar
schoolkinderen aktief kunnen aan deelnemen.

Bread and Puppet Theatre
New Yorkse straattoneelgroep in 1961 door de Duitser Peter Schumann opgericht.
Reeds als leider van de Gruppe für neuen Tanz in het Amerika-huis te München
(1958-1960) trachtte Schumann enorme bewegende beelden, die spoedig poppen
werden, in zijn voorstellingen te integreren. Het politieke element ontbrak echter
nog.
Het Bread and Puppet Theatre bezocht reeds een paar maal Europa, o.a. met Fire,
een Vietnam-proteststuk. Volgens Schumann is de groep echter niet uitsluitend een
protestgroep tegen de oorlog. Veel van de opvoeringen zijn voor kinderen bestemd
en dan zijn er ook nog de passiespelen.
Een kreatie van het Bread and Puppet Theatre steunt op bewegingsimprovisaties,
op zelfgemaakte muziek, met grote en kleine poppen (ze variëren van 30 centimeter
tot 4 meter) en met maskers. Uit die oefeningen ontstaan stukjes dialoog, die tot een
stuk kunnen uitgroeien, dat echter niet in detail wordt vastgelegd.
Eén van de grootste produkties is The Cry of the People for Meat, een
wereldgeschiedenis in beeld, van de aanvang af, tot aan de kruisiging van Kristus,
‘de man die te eten gaf’.
Principes uit het volkstheater, van Brecht en van Artaud, worden door het Bread
and Puppet Theatre, vaak onbewust, konkreet toegepast.

Café-théâtres
Een theaterverschijnsel dat in 1957 te New York is begonnen in cafés, kerkjes,
opslagplaatsen, Off-Broadway en Off-Off-Broadway. Naar Europa overgewaaid en
op 2 maart 1966 op initiatief van Bernard Da Costa te Parijs ingeluid, met zijn kort
stuk Trio pour deux canaris. In navolging werden café-théâtres geopend vooral in
het Quartier Latin, Quartier des Halles en rond Saint-Germain-des-Près. Het oudste
caféthé (avant-la-lettre) is La Vieille Grille (1, Rue du Puits-de-l'Ermite, Paris 5e).
Momenteel geven te Parijs een 15-tal café-théâtres (nacht-)vertoningen van
experimentele geëngageerde stukken van vooral jonge schrijvers. Ook in andere
landen zijn café-théâtres bekend.

Cartoon Archetypical Slogan Theatre (CAST)

Vlaanderen. Jaargang 22

In de lange naam ligt ook een groot deel vervat van de bedoeling van deze Londense
groep, in 1965 door Roland Muldoon gesticht. CAST stelt zich links op, wat hier
betekent: ‘op cultureel gebied iets voor het socialisme betekenen’.
In het algemeen speelt CAST waar jeugd en arbeiders bijeenkomen. De spelers
verrichten dagwerk om in hun onderhoud te voorzien. 's Avonds en tijdens de
week-ends werken ze hard aan hun stukken. Alles gebeurt collectief. Er zijn geen
regisseurs; hoogstens een paar coördinatoren. Het stuk ontstaat als organisch geheel,
de tekst is klaar wanneer het stuk klaar is. In al de stukken komt een
gemeenschappelijke figuur, de clown Muggins voor, wiens voornaam telkens wisselt,
al naargelang de situatie waarover in het stuk gehandeld wordt.

Centro Teatro Esse
Te Napels in 1965 opgericht (op een ogenblik dat aldaar de meeste theaters
dichtgingen), met de bedoeling tot het kulturele leven van de stad bij te dragen en
voor sociale problemen de ogen te openen.
De bekendheid met Artauds geschriften komt tot uiting in het aanwenden van
beweging, geluid, stemmen, belichting en kostumes. Gestreefd wordt naar enerzijds
een intellectualistisch, anderzijds een volksgericht theater.

Dokumentair Aktueel Theater (DAT)
In 1968 ontstane Nederlandse groep, die een voorgeschiedenis heeft in de aktiviteiten
van Neerlandicus Fons Eickholt (portretavonden op het Muiderslot; Stichting
Amsterdam Universitair Toneel).
Eickholt is thans dramaturg bij DAT en via zijn literair-historischmuzikale
specialisatie ontwikkelde zich een onderwerpkeuze in de richting van historische
onderwerpen, waarvan de band met de aktualiteit evident was.
Aan de documentair-actuele doelstelling werd ook nog een vormvernieuwende
toegevoegd. Met daarbij o.a. aan de vooral technische impulsen die van de Praagse
Laterna Magica bekend geworden waren, en opteerde voor een totaaltheateropzet.
Naast grote evenementen, monteerde DAT verschillende bliksemprogramma's die
direkt inspeelden op een aktueel probleem (volkstelling; Viet Nam).
Binnen de produktiegroep opereren twee groepen: de A-groep: een groep die
kennismaakt met het documentaire theater. Men werkt gericht op de aktualiteit, en
vanuit deze groep vindt er doorstroming plaats naar de P-groep, die uit meer
getrainden bestaan en die voor grotere projecten wordt ingezet. Voor bepaalde
projecten worden ook mensen uit het beroepstoneel aangetrokken.

Els Joglars
Spaanse groep, geleid door Alberto Boadella, reizend doorheen Spanje en het
buitenland. Met ‘Cruel Ubris’ brengen ze een spektakel te situeren tussen het
ongegeneerde van de meest explosieve klucht
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en het meest tomeloze soort variété, waarin alle denkbare nuances van het burleske,
komische, groteske, karikaturale, ontwikkeld worden.

El Teatro Campesino
In november 1965 ontstane groep in Californie. Naar aanleiding van een staking
organiseerde Luis Valdez, Amerikaan van Mexicaanse afkomst, akteur en schrijver,
een tijdlang lid van de San Francisco Mime Group, een bijeenkomst met enkele
stakers en liet ze een rollenspel spelen. Na afloop werd een groepje van vijf gevormd
en besloten ‘actos’ te maken, kleine parodiërende scènetjes. Hun optreden stond in
direct verband met stakingen of protestmarschen.
El Teatro Campesino brengt professioneel theater voor zover het de inzet van de
akteurs betreft, amateuristisch in zoverre dat er geen geld mee verdiend wordt. Het
is tweetalig theater, Spaans en Engels. Het is agit-prop tot en met. De spelers beelden
in de actos de werkelijkheid uit, niet door bepaalde gebeurtenissen op het toneel te
herhalen, maar door het gebruik van symbolen die iedereen direct herkent, door
zinnebeeldige verhalen, opgezet als cartoons, strips, steeds gepaard met een aantal
praktische richtlijnen voor verdere sociale of politieke aktie.
Door het gebruik van vaste karakters en mime is er sterke overeenkomst met de
commedia dell'arte. Technische hulpmiddelen zijn er praktisch niet. De participatie
van het publiek is tijdens en na een voorstelling opvallend. In 1967 werd door El
Teatro Campesino te Del Rey (Californië) het Centro Campesino Cultural opgericht
met de bedoeling de Mexikaan van zijn identiteit bewust te maken, door middel van
film, boeken, muziek, theater, lessen.

Fakkeltheater
Ontstond in 1956 als theaterexpressie van een syndikaal-kultureel tijdschrift De
Fakkel, dat door een aantal jonge leerkrachten uit het Antwerpse werd uitgegeven.
Aanvankelijk literair kabaret brengend - in navolging van het in het midden der 50-er
jaren ter ziele gegane satirisch ‘Koperen Haan’-gezelschap - ontwikkelde het
Fakkeltheater zich van 1960 af als sociaal-geëngageerd toneelgezelschap dat zich in
een eigen zaaltje (Mutsaertstraat 4, Antwerpen, 85 plaatsen) vestigde. Bracht stukken
van Brecht, Sartre, Koestler, en een aantal in Vlaanderen minder bekende Engelse,
Australische en Poolse linkse auteurs. Het Fakkeltheater verwierf daardoor de naam
een uitgesproken marxistisch theater te zijn, wat niet geheel met de werkelijkheid
strookt, want talrijke toegevingen worden gedaan aan de burgerlijke
theater-consumptie, met af en toe een thriller en een komedie. In 1965 speelde het
Fakkeltheater Hochhuts ‘Plaatsbekleder’.
Sinds vele jaren experimenteert men er ook met politieke kabaretprogramma's
rondom bepaalde thema's: Galgenaas en Hopsa Vrede (Bert Verhoye), Koppekappen
(Jan Christiaens), Het Rode Rokje.
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Fem
Zweedse groep (1966) o.l.v. elektrotechnious Kent Flood. Stukken worden gemaakt,
samen met een gastschrijver en gastregisseur. Het kenmerkende van Fem is wel: 1.
onbegrensd spel met licht en geluid, geregeld door een eigengebouwde computer;
2. het verbouwen van de speelruimte tot een environment waarin het publiek a.h.w.
geïsoleerd zit; 3. de grote lichaamsbeheersing van de akteurs; 4. het fragmentarische
van het spektakel, opgebouwd uit ontelbare kleine effektjes. Inhoudelijk worden
twee richtingen in de groep onderscheiden: 1. een politiek gerichte en 2. een
vorm-gerichte.

Firehouse Theatre
Te San Francisco gevestigde groep, eerst werkzaam in een brandweerkazerne (vandaar
de naam) te New York. Het begon in 1965 toen op initiatief van auteur Marlow
Hotchkiss twee stukken van Off-Off-Broadway-schrijfster Megan Terry in regie van
Sydney Walter (van het Open Theatre) werden opgevoerd. Deze stukken zijn
gebaseerd op de voortdurende transformaties van de figuren.
Na vier jaar experimenteel onderzoek raakte de groep er van overtuigd dat theater
niet in één keer iemands politieke en morele waardenschaal kan veranderen. Theater
kan hooguit iemands waarnemingsvermogen op de realiteit openbreken en mensen
attent maken op de komende waardeverandering, op de mogelijkheid iemand anders
te worden.
Het publiek wordt er bij betrokken door vragen te stellen, beslissingen te laten
nemen, keuzes te laten doen.
Na afloop van een voorstelling beginnen de akteurs waarnemingsspelletjes, waar
het publiek al gauw aan gaat meedoen. Als het lukt, trekken de akteurs zich terug.

Freehold Company
Begin 1969 begonnen toen een groep akteurs de Londense Wherehouse Company
verliet om o.l.v. Nancy Mecklar zelfstandig te werken. Inhoudelijk is de groep vooral
geïnteresseerd in de maatschappelijke verhoudingen tussen mensen en de daaruit
voortvloeiende gedragspatronen. Vormelijk steunt de groep vooral op de
expressiemogelijkheden van het menselijk lichaam, de stem en het verstand.
Tot de eerste produkties behoorde het zelfgemaakte stuk Alternatives, een
programma rond leven en dood, eindigend in een gezamelijke song van spelers en
toeschouwers.
Het bewegingsteveel van de beginperiode werd langzaam weggewerkt in
opvoeringen naar stukken van Brecht (Antigone; Trommels in de nacht) en in de
zeventiendeeuwse tragedie The Duchess of Malfi van Webster, waarmee ook elders
in Europa werd opgetreden.

Gezelschap Wim Zomer
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Theatergezelschap voor en met kinderen (contactadres: 3e Looiersdwarsstraat 9,
Amsterdam). Door middel van allerlei uitdrukkingsmiddelen: film, dia's, liedjes,
belichting, wordt getracht een soort theater-happening te laten ontstaan, waaraan de
kinderen (veelal lagere-schoolkinderen) kunnen meedoen door meeklappen,
meezingen, meebewegen.
Vertrokken wordt van gewone verhaaltjes, waar doorheen de kinderfantasie aan
bod komt en aan maatschappijkritiek wordt gedaan. Een voorbeeld: Robins speelhuis.
Een groepje kinderen wil spelen, maar waar? In de stad kan het niet, de ruimte
ontbreekt, in het bos is het verboden. Ten einde raad gaan ze het heelal in en dan
vinden ze een planeet waar het allemaal wel kan.
Voor middelbare scholen heeft Wim Zomer ‘Woyzeck’ van Büchner op het
programma.

(Le) Grand Magic Circus
Ontstaan uit het Grand Théâtre Panique, dat eveneens o.l.v. Jérôme Savary, in
Frankrijk en elders met Le Labyrinthe van F. Arrabal, optrad. In 1968 werd
geëxperimenteerd, o.a. in de straten van Londen en in de metrogangen. Om niet te
zeer vereenzelvigd te worden met een literaire beweging à la Arrabal, werd de naam
van groep veranderd. Panique werd magic.
Na financiële moeilijkheden werd besloten alleen nog een soort ‘akties’ op touw
te zetten, zoals bijv. een Kerstaktie voor niet-gelovigen. Na een reis naar Amerika
met ‘Zartan’ (het min-bedeelde broertje van Tarzan) kon het Grand Magic Circus et
ses animaux tristes, een brede waaier van aktiviteiten ontplooien: straatakties, spelen
voor en met kinderen, stoeten, e.a. Ook tijdens de Olympische Spelen te München
in 1972 was het G.M.C. aldaar aktief.
Opgevat als een cirkus, met clowns, akrobaten en mensen in dierenvacht, wordt
vooral het theaterevenement als een feest betracht. Het spel als bevrijdingstherapie
komt op de eerste plaats. Het publiek moet inzien dat een feestelijke bijeenkomst er
nodig is, maar haast onmogelijk is geworden.
G.M.C. heeft nu ook een filmmaatschappij opgericht: Les films d'aventure et
d'amour (F.A.A.). Eerste produktie: Dynamite Lili ou Le chant des hommes nus.

G.L. Twee
Sedert 15 september 1972 bestaande groep in het Groot Limburgs Toneel. Gegroeid
uit het Schrijverstheater, een collectief van schrijvers en spelers, die o.a. de
Sienies-Sjabloon-produkties opleverde.
G.L. Twee maakt programma's die gericht zijn op bepaalde bevolkingsgroepen:
leerlingen van de lagere en middelbare scholen, van het technisch- en
beroepsonderwijs, werkende jongeren, arbeiders, studenten aan de normaalscholen.
G.L. Twee doet daarmee niet aan toneelinitiatie, wel aan vormingstheater, aan
bewustmaking van eigen leven, eigen situatie, eigen problemen, van de toeschouwer.
Na de korte stukjes, zeer sketchmatig in elkaar gestoken, volgt telkens een discussie.
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Gruppo Tse
In 1966 te Buenos Aires opgericht door Alfredo Rodriguez Arias en zijn vriend
Roberto Plate. Beiden begonnen als beeldende kunstenaars en hielden zich intensief
met nieuwe stromingen bezig: minimal-art, conseptual art, environments, e.a. Arias
werkte vooral met plastic materiaal, Roberto Plate met beweging en licht. In het
theater zagen ze kansen hun speurtocht naar nieuwe vormen te verruimen.
Gruppo Tse bestaat uit jonge akteurs, beeldhouwers, dichters, musici en dansers.
Ze vormen een volkomen op elkaar ingespeeld ensemble. In 1972 traden zij in Europa
op met een eigen visie op de ‘Geschiedenis van het toneel’.

Gruppo die Sperimentazione Teatrale. G.S.T. ‘015’
Te Rome werkende groep o.l.v. Mario Ricci, poppenspeler en plastisch kunstenaar.
Een kleine professionele troep die een scènische collagetechniek ontwikkelt.
Voorwerpen en personen, projektie en film, muzikale elementen en taal, vormen o.a.
in Ricci's eenakter ‘Il Barone di Münchhausen’ een volmaakt geheel.

How-to-do-it theatre
Door Bill Levy in 1968 opgericht. Levy is een Amerikaan die in Londen woont. Hij
maakte deel uit van het Living Theatre en van de Human Family. Was hoofdredakteur
van The International Times. Begon het How-to-do-it Theatre met mensen van het
Arts Laboratory. De bedoeling is, langs dramatische weg informatie te verschaffen
over allerhande menselijke problemen (bijv. op medisch of gewoon culinair gebied),
meestal in samenwerking met een dokter.

Inter-Action
Kunstenaarstrust in 1968 door de Amerikaan Ed Berman te Londen opgericht. In
groepsbijeenkomsten - meestal met kinderen, ook met
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volwassenen - werd onder leiding van speciaal getrainde deskundigen het drama als
kommunikatiemiddel uitgetest.
Inter-Action heeft drie professionele toneelgroepen: de DOGG'S Troupe voor
kinderen, de TOC Groupe voor experimenteel theater en de Ambiance Lunch Hour
Theatre Club, waar iedere middag om kwart over een eenakters worden gespeeld.
De Ambiance fungeert meestal als een werkplaats voor akteurs, die een bepaalde
eenakter willen uitproberen of als een werkplaats voor akteurs, die een bepaalde
eenakter willen doen. De stukken moeten allemaal iets te maken hebben met deze
tijd.

Kalambur
Studententheater in 1957 te Wroclaw (Breslau) in Polen gesticht. Begon met
satirisch-poëtische maandagavondprogramma's.
De poëtische revues die zij nu brengen zijn een geslaagde mengeling van mime,
dans, voordracht, zang, kabaret en traditionele vormen uit het Poolse volkstheater.
Inhoudelijk komt o.a. de verhouding van de enkeling tegenover de gemeenschap als
collectiviteit ter sprake.

La Mama Experimental Theatre Club
In 1961 begon in New York de kleurlinge Ellen Stewart met een cafétheater. Zij was
modeontwerpster en werd door de spelers ‘mama’ genoemd. Een ambtenaar die 'ns
moest komen kijken wat daar precies aan de hand was, doopte het keldertheatertje
in Café La Mama.
Omdat Broadway geen voldoende kansen bood datgene te doen wat men op
theatergebied wilde doen, wilde Ellen Stewart haar dagloon besteden aan een
alternatief. Benevens La Mama, waren toen alleen The Living Theatre en Café Cino
op een gelijkaardige basis werkzaam. De oorspronkelijke opzet was toneelschrijvers
samen met een regisseur, akteurs, een belichtingsspecialist en een dekorontwerper
te laten werken, zodat er een gezamenlijk produkt ontstond.
Er is vanzelfsprekend nu een enorm aanbod van scripts, die zoveel mogelijk
gespeeld worden, rijp en onrijp door elkaar. Van elke produktie worden niet meer
dan tien voorstellingen gegeven.
Na heel wat verhuizingen betrok Ellen Stewart in april 1969 eindelijk een eigen
ruimte, bestaande uit twee zaaltjes, lokalen voor de workshops en een woonkamer
voor Ellen.
Naast de La Mama Repertory Troupe, die o.a. met Jean-Claude van Itallie's stuk
‘America, Hurrah!’ naar Europa kwam, bestaat ook La Mama Plexus, een geheel
van workshops, waarin door steeds wisselende, meestal jonge mensen getraind en
gerepeteerd wordt.
Regisseurs uit Europese landen gaan soms een tijdje in La Mama werken. In eigen
land hebben enkelen nieuwe groepen opgericht, die echter toch verschillen van de
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New Yorkse La Mama. Er zijn dergelijke stichtingen in Londen (The Wherehouse
Company), Toronto, Melbourne, Wenen.

Living Theatre
Na enkele mislukte pogingen een eigen theater te beginnen,, stichtten Julian Beck
(schilder en dekorbouwer) en Judith Malina (Toneelspeelster, gedurende twee jaar
assistente bij Piscator aan de New Yorkse New School) The Living Theatre.
In een eerste fase ging het er om bestaande theatervormen aan te passen; in een
volgende periode werd het publiek duidelijker er bij betrokken. Met The Brig van
K.H. Brown begon een nieuwe fase (1963). The Brig is de naam van een Amerikaanse
gevangenis vol marinesoldaten, waarbij men alleen in kodetermen praat. Daarin zag
Beck een voorafbeelding van een wereld beheerst door geld, macht en dood. Het
stuk bestaat uit een preciese uitvoering van de gevangenisreglementen. De bedoeling
was, zo te spelen dat de toeschouwer de gevangenis zelf beleefde.
Wegens belastingsschuld wordt het theater in beslag genomen. Het echtpaar wordt
in 1964 veroordeeld (Judith tot 30, Julian tot 60 dagen gevangenisstraf) wegens het
niet verlaten van het gekonfiskeerde theater. Daarna gaat de groep in Europa (o.a.
in België) in kommune leven. In het onderhoud van spelers en kinderen wordt
voorzien door optredens in verschillende festivalsteden. Acht produkties komen tot
stand, waarvan Paradise Now geheel uit de groep ontstond en van grotere betekenis
was, omdat het een werkelijk alternatief bood. Men kwam overeen dat niemand in
Paradise Now een rol zou spelen, maar getuigenis zou afleggen van zijn eigen zijn.
Men wilde aan het publiek laten zien hoe de mens kan zijn als hij vrij is van haat,
tyrannie, geld, wetten en vreugdeloos werk. Door direkte kommunikatie moest het
publiek zijn eigen oerbronnen, die het onwetend bij zich draagt, opnieuw ontdekken.
In 1970 werd The Living Theatre ontbonden. Het echtpaar Beck-Malina verklaarde
daaromtrent dat ze waren stukgelopen op het feit dat ze steeds voor dezelfde klasse
bleven spelen: de jonge linksachtige intelligentsia.
Er werden nu drie kernen gevormd, die elk op een apart terrein hun werking zouden
voortzetten: Julian Beck en Judith Malina wilden naar New York om er werkelijk
politiek straattooneel te brengen; anderen vestigden zich te Berlijn of te Londen om
er mee te werken aan de undergroundbeweging; een derde groepje trok naar Indië
om er de kunst en het onderwijs te bestuderen. De bedoeling was elk jaar opnieuw
samen te komen om ervaringen uit te wisselen.
De gevangenschap van Beck en Malina in Brazilië (samen met nog 13 leden van
het Living Theatre) onder beschuldiging van subversieve aktie en handel en bezit
van drugs, is het laatste wat van hen vernomen werd.
De invloed van het Living Theatre is merkbaar in ontelbare groepen over de gehele
wereld.

(De) Nieuwe Komedie
Een professioneel, gesubsidieerd toneelgezelschap in Nederland (Westduinweg
230-232, Den Haag) strevend naar een eigentijds repertoire, waarin herkenbare
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problemen aan de orde worden gesteld. Tracht ook de Nederlandse toneelschrijfkunst
te bevorderen.
Een gezelschap van en voor jonge mensen. Naast de repertoirestukken (o.a.
Variaties op een Oidipous-komplex; Moeder mag ik naar kantoor; De Kneep; Vallen
en Opstaan) ook aktiviteiten op het gebied van de kunstzinnige vorming: toneeldagen,
toneellessen, publieksbegeleiding, toneelcyclus docenten.

(De) Nieuwe Scène/(La) Nouvelle Scène
Op 10 februari 1973 opgerichte theatergroep als v.z.w. Ontstaan naar aanleiding van
de succesvolle opvoeringen van Mistero Buffo (Dario Fo), een volkspassie, in de
kleine zaal van de Muntschouwburg te Brussel, door een gelegenheidsgezelschap
onder leiding van Arturo Corso.
Met de bedoeling aan geëngageerd volkstheater te doen herneemt de Nieuwe Scène
Mistero Buffo en trekt er van september 73 af mee doorheen België. Vooraf wordt
opgetreden tijdens het Holland-festival en te Avignon.
De groep speelt zowel in het Nederlands als in het Frans. Voor het jongere publiek
wordt het spel De Clowns voorbereid. Een andere produktie wordt een montage over
het leven van de mens doorheen het volkslied van Vlaanderen en Wallonië. Aldus
wordt bewust gezocht naar bindingen van de aktualiteit met het verleden.
Tot het nieuwe gezelschap behoren o.m. Charles Cornette, Hilde Uitterlinden, Jan
Decleir, Emmy Leemans, Gil Lagay, Wim Meuwissen. De Italianen Dario Fo (auteur)
en Arturo Corso (regie) treden als inspirators en animators op, terwijl Wannes Van
De Velde zich met zijn kennis van de volksmuziek, als componist en bewerker ten
dienste stelt.
Het uiteindelijke doel van de Nieuw Scène is, authentieke democratisering van de
cultuur te bewerkstelligen door decentralisatie en collectief zelfbeheer.

Odin Teatret
In 1964 te Oslo (Noorwegen) gesticht door de Italiaan Eugenio Barba, leerling van
Grotowski. In 1966 verhuisde de groep naar Holstebro in Denemarken. Daar ontstond
o.l.v. Barba een scandinavisch theaterlaboratorium, gewijd aan de
psycho-fysiologische aspekten van het spelen, aan internationale regie-seminaries,
theater-sociologische onderzoeken, een film- en toneelarchief, en dat een eigen
boekenfonds uitbaat.
Onder een theaterlabo verstaat Barba: een centrum voor methodisch onderzoek
en praktische tests van bepaalde stellingen op het gebied van theaterpedagogie, tot
uiting gebracht in opvoeringen.
Momenteel bestaat naast het Odin Teatret ook Studio II, waarin vooral de ‘mime
corporel’ wordt onderzocht.

Open Theatre
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New Yorkse groep in 1963 gesticht door Joe Chaikin (eerst speler bij het Living
Theatre) en Peter Feldman (voorheen assistent bij het Living Theatre). Doelstellingen:
een situatie scheppen waarin een toneelspeler met een grotere sensibiliteit dan
mogelijk met het commerciële theater, met andere spelers samen kan werken;
specifieke mogelijkheden van het levende theater onderzoeken (opheffen van de taal
als hoofdelement bij totaal theater); zich teweer stellen tegen een psychologisch
gemotiveerd theater (zoals bijv. de methode van Stanislavski aan de Actors Studio);
wegen vinden om zich op het toneel uit te drukken zonder dat geld de beslissende
faktor is (geen eigen theaterbedrijf).
In december 1963 vond een eerste publieksconfrontatie plaats. Er was geen stuk,
wel een twee uur durende verzameling van improvisaties en oefeningen van Joe
Chaikin. Later werden nog soortgelijke ‘open workshops’ gehouden. Uit één ervan,
in samenwerking met de schrijfster Megan Terry ontstond het eerste avondvullend
stuk: Viet Rock, waarin transformaties een belangrijke plaats innemen. Transformaties
is een oefening die een overschakeling van speelstijlen als basis heeft. Door deze
overschakeling wordt het ook mogelijk verschillende dimensies van een situatie te
laten zien op het toneel, bijv. de uiterlijke in een naturalistische speelstijl, en het
innerlijke in een expressionistische.
Open Theatre wil dat zijn werk een politieke werking heeft. Inhoudelijk wordt
gezocht naar drijfveren van de kwalijke verschijnselen, die in de maatschappij worden
waargenomen (bijv. een nutteloze oorlog in Vietnam; de moorden op de Kennedy's,
op M. Luther King).
De groep is sedert een paar jaar gehalveerd.

(The) People Show
Schrijver-schilder-musicus Jeff Nuttall kreeg in 1966 de beschikking over een kelder
in de buurt van Tottenham Court Road in Londen. Daar gaf hij met vrienden,
waaronder enkele dramateachers, een voor-
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stelling: People Show, en deze titel werd de naam van de groep.
Op één jaar tijd ontstonden ongeveer dertien shows, die allemaal een dag of drie,
vier gespeeld werden. De meeste werden bedacht door Jeff Nuttall. Deze levert geen
pasklare scripts, hoogstens wat beelden, karakters, wat flarden dialoog. De spelers
improviseren daarop en komen aan het eind terug op het thema.
De spelers van The People Show zijn verplicht zich met allerlei baantjes in leven
te houden en kunnen zich alleen in hun vrije tijd aan theater wijden. De groep bestaat
bijna bij de gratie van de meningsverschillen tussen de spelers. Ze ontlenen er een
groot deel van hun inspiratie aan.
The People Show wil niet beoordeeld worden volgens theatrale criteria. De groep
streeft ernaar het publiek in de war te brengen; het te laten geloven dat het niet naar
theater komt, dat het niet in een toneelzaal zit.

Pip Simmons Theatre Group
Een groep afgestudeerden aan een Londense toneelschool, opgeleid tot leraar
dramatische expressie, kwam tot de ontdekking dat ze wel veel over toneel wisten,
maar dat ze geen flauw idee hadden wat theater nu eigenlijk was. Onder leidng van
Pip Simmons begonnen ze daarom in het voorjaar van 1968 aan voorstellingen te
werken.
Simmons wilde het muzikale element van de taal weer het volle pond geven en
reageerde ook tegen het onkritisch en ongeïnteresseerd zitten kijken van het publiek.
Gestart werd met drie eenakters van Jean Tardieu. Spoedig werd overgegaan tot
zelfgemaakte stukken. In stijl evolueerde de groep van een gesloten wijze van spelen,
waar het publiek taxerend bij zit, naar een open stijl, waarbij het publiek de ervaring
heeft medespeler te zijn.

Pistoltheatern
In 1964 door Pi Lind en Staffan Olzon te Stockholm opgerichte groep. De bedoeling
was niet een nieuwe theatervorm creëren, maar wel een ruimte scheppen ‘waar alles
kan gebeuren’, het volledige experimenteertheater dus. Sedert 1969 werkt de groep
als een collectief, met radikaal democratisch regiem.
Het uiteindelijke doel is: politiek-satirisch theater brengen, van een drastische
uitdrukkingskracht.

Portable Theatre
Engelse groep akteurs, in twee afdelingen gesplitst: een in Londen, een andere in
Edinburg. De spelers komen bij elkaar telkens hun financiële toestand het toestaat.
Dan maken ze nieuwe stukken of bewerken oude naar Portable-maat.
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Ze streven naar technisch zo eenvoudig mogelijke stukken, ook naar inhoud zo
eenvoudig dat ze bij iemand die geen enkele opleiding heeft gehad, overkomen. Zijn
duidelijk sociaal geëngageerd. Ze spelen overal waar ze gevraagd worden: scholen,
kazernes, buurthuizen, kleine theatertjes, Arts Laboratories.

Proloog
Toneelwerkgroep in Nederland (Eindhoven). Aanvankelijk (1964) bedoeld als groep
die de jeugd diende te interesseren voor het toneel als kunstuiting. Deze visie werd
gewijzigd (1967) en nu luidt de doelstelling: via het toneel de jeugdige toeschouwer
voor zijn eigen maatschappelijke situatie interesseren.
Proloog richt zich tot (studerende en werkende) jongeren van 10 tot 19 jaar. Alle
voorstellingen komen als projekten tot stand. Na overleg wordt een thema gekozen.
Daarrond groeperen zich een aantal spelers en een aantal niet-spelers (eventueel
deskundigen van buiten de groep). In de tijd van 8 tot 10 weken wordt de produktie
gemaakt, in twee fases. Eerst wordt aan onderzoek gedaan, de basisidee uitgewerkt,
eventueel met jongeren gepraat. Tijdens de opbouwfase wordt de tekst geschreven,
het dekor ontworpen, muziek gecomponeerd, gezongen, gerepeteerd, uitgeprobeerd,
gespeeld. Dan volgt de toetsfase: diskussies met het publiek. Daaruit wordt eventueel
tot verandering besloten. Ook wordt in die periode een enquête onder het publiek
gehouden.
Enkele titels: Vijanden? (Renke Korn), waarin wordt getoond hoe in de
maatschappij de groepen, die zich allemaal onderling tegen elkaar afzetten, stuk voor
stuk zelf slachtoffers zijn. Vrijheid? Ja. Nee. Geen mening. Het lied van het
Lusitanische gedrocht. Het stuk van Peter Weiss over het kolonialisme in Angola.

San Francisco Mime Groupe
Amerikaanse coöperatie van beroepsakteurs, door Ron Davis in 1959 gestart. De
spelers baseerden zich aanvankelijk op de mime en verder op de onderzoekingen
van de speelwijze van Buster Keaton en Charles Chaplin.
Ontwikkelde zich tot een radikaal politiek guerilla-theater, gericht op de
‘middle-class’. ‘Ontdekking’ van de commedia dell' arte in 1961 (stereotiepe karakters,
maskers, kleuren, muziek) een aanpassing aan dit soort volkstheater van stukken van
o.a. Brecht, De Ghelderode, Sartre. Ook werk van huisauteur Peter Berg.
Speelt op pleinen en in parken en een voorstelling begint met fanfaremuziek (eigen
band sinds 1968). De spelers mengen zich vóór het stuk onder de toeschouwers.
San Francisco Mime Groupe is van oordeel dat het publiek iets laten zien (voor
het ogenblik) voor een theatergroep meer zin heeft, dan aktie te voeren.

Studio
Toneelgroep Studio (Amsterdam) was van 1961 af, o.l.v. Kees Van Iersel, officieel
een ‘laboratoriumtheater’ geworden, optredend in De Brakke Grond.
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Een unieke gebeurtenis was o.a. Ganzeborden (Gerrit Altes; regie: Krijn ter Braak
en Wilbert Bank): een dagelijkse improvisatie over de aktualiteit in Nederland. In
1968 kwam Lodewijk De Boer zijn stukken ‘Darts’ en ‘Lykensynode’ regisseren;
eveneens in 1968 speelde Studio ‘Hoera Amerika’ van Jean-Claude van Itallie (Open
Theatre).
Dan kwam de bezinningsperiode. Een nieuwe structuur: officieel nog een stichting
(in België heet dat v.z.w.), maar in de praktijk berustte de totale
beslissingsbevoegdheid bij de algemene vergadering van allen die bij Studio
geëngageerd waren, in welke functie dan ook. De training was niet gericht op het
afleveren van een bepaald aantal voorstellingen per seizoen. Na periodes van stilte,
werden open repetities gegeven. Meer dan ‘vrije expressie door professionals’ zag
men voorlopig niet in de werking van Studio.
De subsidiërende overheid nam daar echter geen genoegen mee en drong aan op
‘voorstellingen’, afgewerkte produkten. Einde 1971 werd de betoelaging gevoelig
verminderd. Er werd ernstig gedacht aan straat- en schooltoneel.
Uiteindelijk werd besloten er mee op te houden.

Teater Terzijde
Het doel was: aan een niet burgerlijk publiek de zwarte plekken in de maatschappij
voor ogen stellen en daarbij een kritische houding ten opzichte van die maatschappij
overbrengen.
Daartoe heeft Anne-Marie Prins, meestal met Nederlandse amateurs, vier
theatervoorstellingen gemaakt: Een zaak Lorca is ons niet bekend (1966), Over
Vietnam (1967), Fiësta (1968), en Leonce en Lena van Georg Büchner (1969). Daarin
werd de nadruk gelegd op visuele en muzikale expressiemiddelen: diaprojekties en
lichaamsbeweging, stemgeluid.
De stukken werden door de groep gemaakt. Door middel van diskussies en
oefeningen drong men steeds verder in het onderwerp door, werkte men het uit op
grond van een gemeenschappelijke stellingname.
In 1969 werd de groep door het gebrek aan financiële middelen gedwongen er
mee op te houden. De ontwikkeling was nog lang niet voltooid.

Teatr Laboratorium
In 1959 werd Jerzy Grotowski, toen 26 jaar, benoemd in het Teatr 13 Rzedow te
Opole in Polen, om er samen met Ludwik Flaszen de artistieke leiding te nemen.
Enige jaren later werd de naam gewijzigd in Teatr Laboratorium en op 1 januari 1965
verhuisde de groep naar Wroclaw.
Met deze groep onderzoekt Grotowski wat het wezenlijke is van het akteren en
wat het wezenlijke is van theater. Ze zijn tot de ontdekking gekomen, dat grime,
kostuums, dekors, een vaste aan de akteurs voorbehouden speelplaats, belichting en
geluid, overbodig zijn. Wanneer je daarvan afziet, bedrijf je het ‘arme theater’, dat
Grotowski voorstaat als enige overblijvende mogelijkheid nu het ‘rijke theater’ ten
onder gaat.
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Het enige dat essentieel is voor het theater is de onmiddellijke, levende relatie
tussen akteurs en toeschouwers. Daartoe moeten akteurs en toeschouwers lijfelijk
zeer dicht bij elkaar zijn (alleen mogelijk in kleine theaters) en ze moeten voor elkaar
zichtbaar zijn, dus: geen toeschouwers in de duisternis. Zo gauw de toeschouwer
zichtbaar is, speelt hij een rol in de voorstelling. Daarenboven roept ieder stuk zijn
eigen ‘ruimtelijke ordening’ op.
Benevens theorieën van o.a. Dullin, Stanislavski, Meyerhold, heeft Grotowski
heel wat van de Chinese Opera van Peking, het Japanse Nô-theater en het Indiase
Kathalakitheater in zijn opvattingen geintegreerd.

Teatr 77
Studentheater uit Lodz, in de herfst van 1969 opgericht. Op het programma zowel
minodrama, muzikale show, poëzietheater (o.a. ‘Hommage à Apollinaire’).
Teatre 77 laat zich vooral opmerken door de authenticiteit en het verrassend
non-conformisme waarmee klassieke en moderne auteurs worden benaderd.
Aan een grondige technische vorming koppelt Teatre 77 een mentale bereidheid
tot het aanbrengen van vernieuwde impulsen aan het theater, dat voor de groep in
feit een alternatieve wijze van leven is, een theatrale betrokkenheid bij het
bestaansproces.

Théâtre de l'épée de bois
In 1963 te Parijs gesticht door Jean Paul Rouland en de ‘Association des amis du
théâtre’. Door de stad Parijs gesubsidieerd. Naar aanleiding van de opvoeringen van
‘Eva Peron’ van de Argentijns-Franse schrijver Copi, in regie van Alfredo Rodriguez
Arias (Gruppo Tse), werd het theatertje door rechtse extremisten aangevallen en
werd het dekor vernield (1970).
De spelers van het Théâtre de l'épée de bois spreiden een gamma ten
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toon van de primitieve expressievormen tot de verfijnste en artificieelste bewegingen.

(Le) Théâtre du Soleil
Ariane Mnouchkine, zelf begaafde aktrice bij het universiteitstheater, sticht in 1964
te Parijs Le Théâtre du Soleil: ongeveer 26 akteurs en aktrices met dezelfde theateren politieke visie.
Gestart werd met Groki's Les petits Bourgeois (1964). Eerste groot sukses kwam
in het Cirque Montmartre met De Keuken van Arnold Wesker. Hierop volgden
Midzomernachtsdroom, een kindervoorstelling, een interpretatie van Offenbach's
Barbe-Bleu en Les Clowns, een collectieve creatie van de groep, inmiddels uit het
cirkus gezet, dat werd opgekocht door een bierbrouwerij.
Tijdelijk onderkomen te Milaan, waar de idee rijpt voor de creatie van een stuk
waarbij duidelijker de band tussen het leven de groep en hun vormgeving naar voren
zou komen. Discussies, improvisatie, het gezamenlijk lezen van historisch materiaal
ging aan de creatie van ‘1789’ vooraf, gespeeld in La Cartoucherie, een soort hangaar,
nauwelijks verlicht of verwarmd, grenzend aan de oude, verlaten kazernes van het
kasteel Vincennes.
‘1789’ is een opeenvolging van sketches, mime, allegorie, improvisatie, happening,
over hoe het volk werd onderdrukt in naam van de hoogstnoodzakelijke orde. Satire,
spot en zinspelingen zijn niet van de lucht. De participatie van het publiek is groot.

Théâtre Laboratoire vicinal
Experimentele theaterwerkgroep o.l.v. Frédéric Baal, te Schaarbeek in twee zalen
gehuisvest. Aan de oprichting werkte o.a. ook Tone Brulin mee. Groot belang wordt
gehecht aan de fysische verschijning van de akteur.
Met produkties als ‘Real Reel’ en ‘Tramp’, mengelingen van dans, acrobatie en
mime, werd o.a. opgetreden in La Mama te New York en in Washington.

Theatre Machine
Het enige gezelschap in Groot-Brittannië dat uitsluitend improvisatorisch tewerk
gaat, en altijd komische tonelen brengt. Bestaat uit een 20-tal spelers o.l.v. Keith
Johnstone.
Onstaan uit de Royal Court Theatre Studio, die het drie jaar uithield. Hier waren
de animators: Claude Chargrin (mime), George Devine (masker), William Gaskill
en Keith Johnstone (masker en improvisatie) en Yat Malmgren (beweging). Deze
studio stond open voor alle toneelspelers en was enig in zijn soort, alleen al door het
feit dat hij bij een groot theater aanleunde. Tijdens de oefenstonden werden scènes
ontwikkeld die later voor een selekt publiek werden opgevoerd, maar het sukses was
zo groot dat men tot optredens in de Royal Court overging. Hier had dan ook de
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eerste opvoering van een avondvullende improvisatie plaats: Clowning (1966), in
de stijl van de commedia dell' arte.
Van nu af aan volgden optredens in Festivalsteden in Groot-Brittannië en doorheen
Europa.

Tom O'Horgan New Troupe
Tom O'Horgan was tot 1969 zeer nauw verbonden aan de La Mama Company (New
York), en heeft daarna een eigen groep gemaakt. Verder is zijn naam verbonden aan
films en tv-scripts en aan Hair, waarvan Tom de eerste regisseur was.
Met een deel van de La Mama-spelers was Tom O'Horgan reeds begonnen aan
een training gebaseerd op zijn idee van de ‘totale akteur’, d.w.z. de akteur die in zich
verschillende disciplines verenigt (muziek, spraak, beeldhouwkunst, enz.) en derhalve
zingen, dansen, jongleren, enz. kan. Geen westerse noch oosterse trainingsmethode
liet O'Horgan onaangeroerd en zelfs Grotowski kwam er bij te pas, alhoewel de
opvattingen van Tom hemelsbreed verschillen van die van de Poolse animator.
O'Horgan streeft een totaaltheater na, waarin de taal slechts een element is onder
vele. Vandaar het verwijt dat O'Horgan de auteur heeft vernietigd. Een ander kenmerk
van O'Horgans methode is de voortdurende rollenwisseling. Dat betekent dat iedere
akteur elke avond een andere rol speelt.
Tom O'Horgan New Troupe bezocht Europa o.a. met een collage van een
middeleeuws kerkelijk drama en een ongezouten Tudorstuk.

Toneel Vandaag
In 1959 gesticht avant-garde gezelschap in Vlaanderen, o.l.v. Rudi van Vlaenderen.
Reizende groep die zowel hedendaags absurd toneel als sociaal-geëngageerd, met
beperkte middelen, een wild entoeziasme en een grote artistieke eerlijkheid betrachtte.
In 1967 stopgezet, wegens het uitblijven van voldoende staatstoelage, na
triomfantelijke voorstellingen van Claus' Thyestes, o.a. te Parijs en in Nederland.

Traverse Theatre Club
In 1962 gesticht als experimentele theaterclub door Jim Haynes, Tom Mitcell en
John Malcolm. Het werd de Traverse Theatre Club, zo genoemd omdat het toneel
midden door de ruimte liep en aldus het publiek in tweeën verdeelde. Op 2 januari
1963 werd geopend met Oraison van F. Arrabal en Huis Clos van J.P. Sartre. De
akteurs waren amateurs. Men speelde het hele moderne klassieke repertoire van
Strindberg tot Arrabal, met de nadruk op in Engeland niet eerder opgevoerde werken.
Nadat Malcolm reeds vertrokken was, ging eind 1963 ook Terry Lane, artistiek
leider, weg en Jim Haynes volgde hem op. Deze boog het beleid om naar nieuwe
schrijvers die iets te zeggen hebben over de huidige realiteit. Met toename van de
subsidies sloop ook een kwalijk soort professionalisme nader. Haynes kon het niet
tegenhouden en vertrok.
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In 1968 kreeg Max Stafford-Clarck, net terug van La Mama, de leiding en begon
met het vormen van een vaste groep. In workshopverband werd met Schotse schrijvers
stukken gemaakt.
In 1969 kreeg de groep een nieuw, eigen theater met vele mogelijkheden. Dit had
o.m. tot gevolg dat er twee afdelingen ontstonden: één die in het nieuwe theater
optreedt en om de drie weken een première verzorgt, en één die o.l.v. Max
Stafford-Clark in het oude theater werkt, in work-shops, onder bindende
premièredatum.

(Het) Trojaanse Paard
Nadat de leden van de Werkgemeenschap van de Brusselse Beursschouwburg aan
de deur waren gezet, en omdat Marianne Van Kerkhoven (dramaturge bij de KNS
te Antwerpen) op dat ogenblik een stuk klaar had dat door haar schouwburg was
afgewezen, werd besloten dit stuk, Het Trojaanse Paard, te spelen met enkele
‘afgedankte’ akteurs en anderen. Dit was in 1970 de start voor een nieuwe groep,
politiek en sociaal geëngageerd, zoals tot uiting komt in Het Trojaanse Paard en in
Leve het gewin, we stikken erin! waarbij vertrokken wordt van de problemen van
het ogenblik en waar men het publiek zo direkt mogelijk wil bij betrekken. Dit gebeurt
niet alleen inhoudelijk maar ook vormelijk door het gebruik van provokatieve liedjes,
sketches, film, rapporten, dokumenten en vooral door discussie met de aanwezigen.

Vertikaal
Einde 1959 als amateurgezelschap gesticht, onder inspirerende leiding van Wilfried
de Langhe. In 1964 verhuisde het gezelschap van Melle naar een zaaltje in de
Merelbekestraat (thans Teaterstraat 33) te Gentbrugge. Op die manier werd vertikaal
een kamertheater en het speelde onder de benaming Gents Voorstadtheater Volkstheater Vertikaal.
De bedoeling was (en bleef ook na het jammerlijk overlijden van W. de Langhe):
‘uit het hedendaagse wereldrepertoire die stukken brengen die een breed publiek
aanspreken; dus geen theater voor specialisten, geen theater om het theater’.
In 1966 door het Ministerie gesubsidieerd.
Enkele gespeelde auteurs: Traugott Krische (Een dode vogel), Vaclav Havel (Het
tuinfeest), Boris Vian (Het vieruurtje van de generaals), Scott Forbes (De nacht van
de Alligators) en weer Havel (Poetsoek of de verstoorde concentratie).
De huidige direkteur is Boudewijn Vander Plaetse.
(Deze lijst wordt in volgend nummer aangevuld).
Roger Arteel

Bronnen
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- Teaterexperimenten. Documentatiemap uitgegeven door de Documentatie- en
informatiecentrale De Horstink, Amersfoort. Voor België: Oedenkovenstraat
37, 2200 Borgerhout.
- Het toneel - Teatraal. Uitgave van het Nederlands Toneelverbond. 1970/2.
- Theater heute. Augustus 1970. Friedrich Verlag, 3001 Velber/Hannover.
- Now. Theater der Erfahrung. Material zur neuen amerikanischen
Theaterbewegung. Samengesteld door Jens Heilmeyer en Pea Fröhlich. Verlag
M. DuMont, Schauberg, Keulen.
- Kreatief. Vijfde jaargang, nummer 4: Dossier kleine teaters in Vlaanderen.
(Goudbergstraat 39, 8610 Wevelgem).
- Jaak Van Schoor: Een Huis voor Vlaanderen. Honderd jaar beroepstoneel te
Gent. Overdruk uit Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen 1971.
Wij danken het redactiesecretariaat van het ‘Teaterjaarboek 1971-1972’, voor het in
bruikleen schenken van de clichés op blz. 135 (boven) en blz. 142 (links). Dit
‘Teaterjaarboek’ staat onder auspiciën van het Ministerie van Nederlandse Cultuur.
Redactie: Karel Hemmerechts, Mark Hermans, Antoine Moerman, Vincent Peeters,
Fons Van Himpe (Luc Vilsen), Roland van Opbroecke en Rik Larivière,
redactiesecretaris. Redactiescretariaat: Frankrijklei 128, Antwerpen. Dit rijk
geillustreerde jaarboek geeft de besluiten van het socio-cultureel onderzoek over het
theaterbezoek in Vlaanderen, in opdracht van het ministerie, een onderzoek met
ontnuchterende resultaten. Daarna worden belangrijke creaties van eigen bodem uit
het theaterseizoen 71-72 behandeld. Voor elk der professionele en semi-professionnele
gezelschappen volgt dan een zakelijke maar uitvoerige presentatie, niet alleen van
het gezelschap, maar ook van de voornaamste stukken die op het programma kwamen.
Ook de BRT krijgt een ruime bespreking. Ten slotte biedt het jaarboek een overzicht
van de gastvoorstellingen van vreemde gezelschappen in het Vlaamse land.
De amateursgezelschappen worden ten onrechte terzijde gelaten, behalve wat de
creaties betreft van werk van Vlaamse auteurs, die even vermeld worden. Het
amateurstoneel is evenwel van het hoogste belang en verdient ruime officiële
belangstelling en subsidiëring. Net zoals uitsluitend beroepssport wel eens de dood
van de sport zou kunnen betekenen, zou dat ook hier wel eens kunnen het geval zijn...
J. Vanbrussel, Redactiesecretaris.
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vlaanderen
Verbondsberichten
Sekretarlaten: Antwerpen: J. Van Rooy, Potgleterstr. 15 - Limburg: A. Dusar,
Mombeekdreef, Hasselt - Oost-Vlaanderen: A. de Longle, Heuselstr., Oolke Algemeen: J. Van Remoortere, Pontonstraat 12, Oostende.

Nieuwe leden
Onze raad van beheer aanvaardde in zijn jongste twee zittingen de volgende nieuwe
leden, welke wij langs deze weg allen van harte welkom heten.

Antwerpen
Sonja Bauters, Schoten (P); Karel Beeckmans, Boom (D); Aleide Boumans,
Antwerpen (D); Frans Bresseleers, Ekeren (L); Jo Briels, Antwerpen (L); Hendrik
Carelsberg, Hemiksem (P); G. Cleyman, Kontich (P); Yvonne Coeck, Herentals (P);
Achilles Cools, Grobbendonk (P); Frans Cuypers, 's Gravenwezel (P); Joost De
Bruyne, Berchem (P); Zuster Carmen Deckers, Antwerpen (P); Piet Dekelver,
Berchem (D); Jef De Leeuw, Ekeren (P); Anni De Loenen, Terhagen (D); Richard
De Wachter, Puurs (L); Rita Hostie, Antwerpen (L); Rik Jacobs, Berchem (D); Roger
Thoelen, Schoten (D); Henri van Beersel, Willebroek (P); Paula Vandaele (ps. Pola),
Antwerpen (P); Raymonde Van der Auwera-Lauwers, Mechelen (P); Luc
Vanheuckelom, Borgerhout (P); Tony Van Loon, Borgerhout (D); Pieter Vanneste,
Mechelen (P); José van Roy, Heide-Kalmthout (P); Frans Vos, Mol (M); Dirk
Wildemeersch, Schoten (L).

Brabant
Algonda Aalst (mw. André Scheers), St.-Stevens-Woluwe (P); Roger De Roeck,
Zemst (P); Ivan Dehouck, Wilsele (P); Paul Haeven (ps. Willem van Herckenrode),
Ganshoren (L); Leo Schoenmaekers, Kessel-Lo (P); Geo Sempels Vilvoorde (P);
Albert Teniers, Wilsele (P); Luc van Cauter, Schepdaal (P).

Limburg
Gilbert P. Boonen, Lanaken (L); Marie-José Leys-Clercx, Hasselt (L); Jean Ramon,
Diepenbeek (P); René Swartenbroeckx, Waterschei (L); Robert van der Eycken,
Kuringen (P); Lambert Ysermans, Dilsen (P).
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Oost-Vlaanderen
Roland G. Bracke (ps. Luc Harnay), Gent (L); Jan Clement, Denderleeuw (P); Noël
Colman, St.-Amandsberg (P); Paul Cremers, Gent (P); Marcel De Backer, Gent (P
en L); Marc De Bruyn, Aalst (P); Robert De Bruyne, Ninove (P); Jo de Caluwe, Gent
(D); Marc De Decker, St.-Niklaas (D en L); Françoise de la Croix, St.-Martens-Latem
(P); Bea de Longie, Ooike (P en L); Pierre A. Depuydt, Gent (P); Lisette de
Vleeschauwer, Gent (L); Gerda De Vriese (mw. Eric Spaens), Mariakerke-Gent (L);
Paul de Wilde, Wetteren (M); Aleidis Dierick, Aalst (L); L. Gaduis (ps. v. Erwin van
Bogaert), Temse (L); Stephan Gorus, Dendermonde (P); Werner Pauwels, Heusden
(L); Frits Sabbe, Wannegem-Lede (P); Renaat Saey, Destelbergen (P en L); Abel
Vanheuverswijn, Huise (P); Maria van Honacker, Oudenaarde (P); Valère van Slycken,
St.-Martens-Latem (L); Armand Verschoore, Oudenaarde (P); Roland Willemyns,
Gentbrugge (L); Paul Wyndaele, Gent, (P).

West-Vlaanderen
Katrien Broes, Roeselare (L); Fernand Callebert, Roeselare (P); Jeanne Cremers
(Mw. Demuynck), De Haan (P); Roger De Backer, Waregem (P); Luc Declercq,
Knokke (P); Erik Dejonckheere, Izegem (P); Francis Deschuymere, Gullegem (P);
Jules De Waele, Ingelmunster (P); Georges Guilbert, Rekkem (L); Eddy Hoet,
Roeselare (P); Ghislain Kuyle, Poperinge (P); Antoon Lambrecht, Tielt (P); Leopold
Scheerlinck, Blankenberge (P en L); Jozef Vandromme, Reningelst (L); Lieve Van
Loo, Assebroek (P).

Onze jaarvergadering 1973
Zondag, 3 juni 1973, was werkelijk een C.V.K.V.-hoogdag. Niettegenstaande het
feit dat de Abdij van Male echt niet zó makkelijk te bereiken is, toch waren ruim 130
van onze mensen aanwezig.
In de stemmige slotkapel ging op het middaguur een eucharistieviering door, met
medewerking van het zeer geprezen ‘Ons Dorado’, op een perfecte wijze geleid door
Paul Hanoulle. Tijdens deze viering werden de talrijke leden herdacht, die ons in het
verlopen jaar helaas ontvallen zijn: Georges Beirnaert, Door Boerewaard, Marcel
Breyne, Staf Buffel, Oskar Dambre, Herman Deckers, M.S. De Laere O.P., Gustaaf
de la Fontaine, Alois De Maeyer, Lucien Dendooven, Hendrik Elias, Hilaire Gellynck,
Staf Goris, Ach. Hennion, Paul Hermans, Albert Hoet, Rik Laloo, Stan Leurs, Toon
Luyckx, Alfons Maes Sr., Emiel Marchand, Leo Opdebeeck, Leonce Reypens S.J.,
Gerard Schelpe en Antoon Vander Plaetse.
Daarna gingen de aanwezigen aan tafel in de mooie ridderzaal van het slot en
tijdens het lekkere diner werd er deugdelijk en hartverwarmend verkunstbroederd
en -verzusterd.
Kwam dan vervolgens de huldiging van onze jarigen en bekroonden. Gezien de
massa te vieren leden, was het echt niet mogelijk het vroeger toegepaste systeem van
de korte interviews te behouden. De aanwezige gevierden werden wel even vooraan
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geroepen en ontvingen uit de handen van onze voorzitter een van de drie mooie
zeefdrukken, die het C.V.K.V. de jongste drie jaar uitgaf.
De hiernavolgende lijst van bekroonden toont, duidelijker dan wat ook, aan dat
ons Verbond qua artistieke kwaliteit uniek is in het Vlaamse land.
Bekroonden: Albe (Koopalbeurs voor vertaling), Flor Barbry (Prijs Staf Bruggen),
Geert Bekaert (Onderscheiding in de Bert Leysenprijs van de T.V.), Herman Bekaert
(Octavie Belloyprijs voor zang), Pieter G. Buckinx (Grootofficier Leopoldsorde,
tevens 70 jaar), Fernand Callebert (Prijs Filmfestival Knokke), Dirk Christiaens
(Poëzieprijs Brabant), Marie-Rose Coenegrachts (Bronzen medaille Ac. Européenne
des Arts en Croix d'Honneur de Chevalier), Willy Cools (2e prijs v. Aarschot), Frans
Cuypers (Bob Courtensprijs), Roger De Backer (Ridder Leopold II-orde, tevens 75
jaar), Walter De Beuf (Prov. Prijs Toneelletterk. 1971 Oost-Vl.), Daniel De Bruyne
(2e prijs G. Campo), J. De Cuyper (Ridder Leopoldsorde), Georgette De
Groote-Tanghe (Nationale Prijs 72-73 ‘De Vrouw en het Kunstambacht’), Regnier
de Herde (Medaille de Vermeil, diploma Officier ‘Mérite et Dévouement Français’,
Gouden medaille ‘Beaux Arts’, 1e Intern. Prijs ‘De Pays Noir’, Charleroi, Gouden
medaille ‘Arts, Sciences et Lettres’), Jozef Deleu (Prijs ‘Voor Vlaanderen’ V.T.B.),
André Demedts (Prov. Prijs West-Vl. voor Essay), Mia Deprez (eervolle vermelding
Prijs Hoppeland, Selekties Gaverprijs, Prijs Etterbeek en Prov. Prijs West-Vl.), Raoul
De Puydt (diploma en zilveren medaille ‘Arts, Sciences et Lettres’), Jan Douliez
(Eremetaal Sabam, tevens 70 jaar), Freek Dumarais (Ridder Leopoldsorde), Norbert
Feliers (Gaverprijs Schilderkunst 1972), Joos Florquin (Nat. Orde van de Gulle Lach
1973), Cyr Frimout (Prov. Prijs West-Vl. Schilderkunst, Prijs Voorzitter
Hoppelandprijs, Prijs Madame Bollinger), Jos Ghysen (Prijs Radiopers Gentse
Jaarbeurs), Piet Gilles (Eremetaal Stad Leuven), Rob Goswin (Prijs Nieuwe Stemmen,
Prijs Stad Herentals), Paul Hardy (Commandeur Orde St.-Sylvester, tevens 65 jaar),
Gery Helderenberg (G. Gezelleprijs Kon. Akademie), Jan Hoogsteyns (Prijs Aarschot
Schilderkunst), Raf Huet
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(Prijs Hoppeland), Jos Jans (Laureaat Jonge Belgische Schilderkunst, 2e prijs
Kunstzeefdruk Lions Club), Hélène Keil (ondersch. 5e Intern. Biënnale Grafiek,
Krakau), Ghislain Kuyle (Prijs Provincie Hoppelandprijs), Georges Leroy (Bronzen
medaille Kon. Vereniging Beroepskunstenaars v. België), Antoon Luyckx (gouden
medaille Parabiago, selektie Prijs Kortenberg en Gaverprijs), Gwij Mandelinck (Prijs
Vlaamse Poëziedagen Deurle), Marie-Elise (3e prijs van Lier Schilderkunst), Joe
Meulepas (Gouden penning Salon Vlaamse Humor VTB), Urbain Mulkers (eervolle
vermeld. F. de Boeckprijs Marnixring en Print Biennal Bradford), Stefaan Ponette
(Ondersch. Prov. Prijs O.-Vl. Beeldhouwkunst), Walter Roland (Prov. Prijs Antwerpen
voor roman), Lie Schatteman (Prov. Prijs O.-Vl. voor Jeugdboek), Raoul Servais
(Ereprijs Filmfestival Knokke), André Sollie (Cartoonprijs v. Hoeilaart), René
Swartenbroekx (Referendum Vlaamse Jeugd- en Kinderboek), Kamiel Swinnen
(Prov. Prijs Limburg Muziek), Leo Taeymans (bronzen medaille Europaprijs Oostende
1973), Freddy Theys (bronzen medaille Kon. Vereniging Beroepskunstenaars België);
Aimée Thonon (driemaal laureaat Koorprijs B.R.T.), Jacques 't Kindt (Ondersch.
Prov. Prijs O.-Vl. Beeldhouwkunst), Francis Vaes (Laureaat Jonge Belgische
Beeldhouwk. 1972), Jules van Ackere (onderscheiding in prov. Prijzen Brabant en
West-Vl. voor essay), Hilaire Vanbiervliet (gouden medaille ‘Arts, Sciences et
Lettres’ voor gezamelijk oeuvre), Jacques Van Damme (1e Grote Prijs v.d. Intern.
Prijs Azurenkust, Cannes), Gilbert van den Berghe (1e Prijs 15e Zuidvlaams
Kunstsalon), Maurice Van den Dries (Eug. Baieprijs Prov. Antw. voor gezamenlijk
oeuvre), Raymonde Vanderauwera (Prov. Prijs Antwerpen Monumentale Kunst),
Jos van der Veken (Laureaat Scenariowedstrijd F. Timmermans), Jo van Eetvelde
(Jef Denijsprijs 1972 voor compositie), Lieve Van Loo (Laureate Gaverprijs), Alice
van Meirvenne (Prijs Burgerl. Personeel Ministerie Landsverded.), René Verbeeck
(Prov. Prijs Antwerpen voor gezamenlijk oeuvre), Cyriel Verleyen (Jubileum
‘Historische Verhalen’), Arthur Verthé (Visser Neerlandiaprijs), Herman Vos (Prov.
Prijs Antw. voor roman), Lieve Walbers (1e Prijs G. Campo), Roland Willemyns
(Prov. Prijs O.-Vl. Jeugdboek), Nelly Windels (Zilveren eremetaal ARAPB).
Als ‘jarigen’ kwamen dit jaar uit de bus: Felix De Boeck (75 jaar), Matthea
Ballings, Yvonne Baton, Paul Billiet, Alfons Blomme, Marcel Boereboom, F.R.
Boschvogel, Flor Bosmans, Paul Boudry, Rik Bourguignon, J.B. Coomans (50 j.
Kloosterjubileum), Steven Debroey, Raf Decock, Magda De Groodt, Marinus de
Jong, Omer de Landsheer, Frans de Vleeschouwer, Richard Dewachter, Joris Dewaele,
Gaston Duribreux, Maurice Felbier, André Gailliaerde, Stephan Gorus, Rigobert
Haeck, Gabriël Haelman, Jozef Heerman, Pierre Hendrix, Trudo Hoewaer, Jan Huet,
Miel Kersten, Cecile Lauwerijssen, Paul Lebeau, Lucie Loots, Joannes Marijnen,
Gerard Michiels, Wies Moens, Jef Notermans, Nestor Nuttin, Flor Peeters, K.C.
Peeters, Albert Poels, Hendrik Prijs, Dora Rommelaere, Maurice Slabbinck, Staf
Stientjes, Jozef Storme, Joseph Swinnen, Jos Tysmans, Victor van Berckelaer, Walther
van Beselaere, Julia van Cauwenberghe, Lieve Van Damme, Joz. van den Berghe,
Pros van de Maele, Jozef van den Brande, Ph. Vandenplas-Lauwerijssen, Marcel
Vandenven, Oscar van der Hallen, Jan van der Loo, Joris van Elst, Marnix van
Gavere, Edmond van Genechten, Carlos van Hooreweder, Maurits van Reeth, Ludo
van Ruyssevelt, Maria Verbraecken, Margriet Vermeulen, Jules Verstraeten, Jan
Wouters.
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Vervolgens was het de hoogste tijd voor de eigenlijke statutaire vergadering, die
geopend werd door onze voorzitter, waarna dan de gebruikelijke verslagen werden
voorgelezen.
Van belang was de verkiezing, die daarop volgde: er dienden niet minder dan 18
leden van onze beheerraad ge- of herkozen te worden. Het moet echter zijn, dat onze
leden zeer groot vertrouwen stelden in de uittredenden, vermits slechts voor de
afdelingen literatuur en muziek meer kandidaten dan te begeven plaatsen waren. De
verkiezingswerkzaamheden verliepen vlot en rustig en uiteindelijk kwamen als
‘nieuwe’ of ‘vernieuwde’ leden uit de bus:
1.
Verkiezing van 15 leden van de raad van beheer (mandaten van 6 jaar):
Literatuur: Fred Germonprez en Jos Van Rooy.
Dramatische kunst: Remi Van Duyn en Gerard Vermeersch.
Muziek: Paul Hanoulle, Jacques Maertens en Jo van Eetvelde.
Algemeen cultureel leven: Jozef Storme, Hector Deylgat, Hubert
Peeters en Robert De Man.
Oost-Vlaanderen: Albert de Longie. Antwerpen: Herman Vos.
Limburg: Albert Dusar. Brabant: Jos de Maegd.
2.

Verkiezing van 3 leden van de raad van beheer, ter vervanging van overleden
beheersleden:
Dramatische kunst (mandaat van 3 jaar): Leo Laerenbergh.
Algemeen cultureel leven: Jo Briels.
Plastische kunsten: Urbain Mulkers.

De nieuwe gezichten zijn: Jacques Maertens (Roeselare), Jo van Eetvelde
(Lokeren), Leo Laerenbergh (Deurne), Jo Briels (Antwerpen) en Urbain Mulkers
(Schulen, Limb.). Wij hopen van harte dat zij zich, net als de opnieuw verkozenen,
met geestdrift zullen inzetten voor de belangen van ons Verbond, d.w.z. de belangen
van onze ca. 1.350 aangesloten kunstenaars. Dit krijgt een des te grotere betekenis
als men het ziet in het licht van het grootse offensief, dat het C.V.K.V. heeft ingezet
voor een grotere rechtvaardigheid (lees: eindelijk rechtvaardigheid!) i.v.m. de officiële
steun aan de kunstenaars.
De jaarvergadering 1973 was een van de ‘mooie’ uit de lange reeks en wij hopen
vast alle aanwezigen terug te zien in 1974, ergens in een andere provincie. Suggesties
voor een eventueel stemmig en interessant vergaderoord zijn steeds zeer welkom!

Wij, geminoriseerden
De minorisering van de christelijk georiënteerde kunstenaar is een oude geschiedenis,
die teruggaat op de periode tussen de twee oorlogen, toen de kultuursubsidiëring tot
Nationale Opvoeding behoorde. Dit ministerie is zoals men weet het bolwerk en
voornaamste wervingsapparaat van de vrijzinnigheid in Vlaanderen. Een paar
anekdotes. Een delegatie van de stichters van het CVKV werd in de winter eind 1951
ontvangen op het Lijsternest, om aan Streuvels het ere-dekenschap van het
Kunstenaarsverbond aan te bieden. Tijdens dit onderhoud vertelde Streuvels
verscheidene staaltjes van de drieste partijdigheid, die reeds zoveel jaren op het
gebied van de subsidiëring heerste. Ik zelf, zei hij, heb schitterende aanbiedingen
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gekregen van het ministerie, maar 'k moest dan naar hunne kant overgaan; ik heb
natuurlijk nooit gewild.
Toen de delegatie een paar weken later met hetzelfde doel Permeke ging opzoeken,
kwam ook dat gezegde van Streuvels ter sprake. Moet ge ne keer horen wat dat ik
tegengekomen heb, zei Permeke. Een heel stuk vóór de oorlog moesten Gustaaf de
Smet en ik ne zekere dag naar de minister van onderwijs gaan en 't was 't zelfde
liedje: we kregen wat we maar wilden, maar we moesten ons aan zijne politieke
wagen spannen, zei Kamiel Huysmans. 'k Heb hem toen gezegd: Meneer de minister,
vóór dat we geboren waren waren we niet vrij, wij lagen met een strenge gebonden
aan ons moeder. Maar als we geboren zijn hebben ze die koorde doorgesneden, en
van toen voort waren we vrij, en we willen vrij blijven. Hij besloot: we hebben toen
ons karre gekeerd en we zijn voortgegaan, nondedju.
In de dagen, die de stichting van het CVKV voorafgingen, werd zelfs eens een
jong literair genie letterlijk te koop geboden. Eerst aan het ‘christelijke kamp’, maar
daar was men op dergelijke praktijken niet erg scheutig en men beschikte er trouwens
niet over de nodige staatsfondsen. Dan maar het ‘vrijzinnige kamp’ aangesproken.
Hier bestonden blijkbaar geen bezwaren: met grof geld uit de gemeenschapskas kocht
men de trouwe diensten van het jong genie. Het wist zich een prachtige ‘vrijzinnige’
schrijversloopbaan op te bouwen en geniet nog altijd van alle denkbare en ondenkbare
financiële privilegies vanwege ons literair establishment: zozeer zelfs, dat de
vrijzinnige jonge Turken, als zij daaraan denken, wakker liggen van nijd.
Het afkopen van talenten en gewetens is al die jaren in onze republiek der letteren
een routinezaak gebleven. Dat verwondert trouwens niemand meer, nu stilaan iedereen
weet wat er gebeurt in administraties, waar vrienden van Ach. Mussche de plak
zwaaien. De klandestiniteit waarover onze administratie der letteren zich twintig jaar
lang verheugde, vergemakkelijkte het spel. Nu er meer aan ‘Open deur’ wordt gedaan
is het niet meer zo makkelijk, maar dat wordt gekompenseerd doordat in tijden van
een al te vaak verkeerd begrepen
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pluralisme en eenzijdige openheid de gewetens ook goedkoper zijn.
Het ware nochtans onrechtvaardig te veralgemenen. Men mag er niet aan twijfelen
dat de meeste vrijzinnigen afkeurend staan tegenover wat sommige van hun
geestesgenoten hebben gedaan, zoals het ook niet kan geloochend worden dat een
aantal christelijke auteurs niet uit opportunisme, maar uit eerlijke overtuiging tot de
vrijzinnigheid zijn overgestapt. Elk christen heeft daarvoor begrip en respekt.
Trouwens, een welbegrepen christendom sluit een welbegrepen vrijzinnigheid in,
een vrijzinnigheid namelijk die bestaat in het opeisen, voor zichzelf en voor anderen,
van de vrijheid om naar eigen inzicht en geweten te denken en te handelen, zonder
morele of fysische dwang te moeten ondergaan. En omgekeerd: als de kern van het
christendom inderdaad bestaat in het erkennen van een hoger buitenstoffelijk
Opperwezen en in het beschouwen van het Evangelie als een onvervangbare leidraad
voor de persoonlijke gedragingen, dan zullen heel wat vrijzinnigen terecht de naam
christen voor zich mogen opeisen.
Gedurende meer dan twintig jaar heeft het kunstenaarsverbond op een positieve
wijze de belangen van de christelijk georiënteerde kunstenaars gediend, nooit
agressief, nooit smalend op het werk van andersdenkenden, eenieder respekterend.
Ook van vrijzinnige zijde werd dit ten zeerste gewaardeerd, zodat ons tijdschrift
nooit aan aanvallen of verdachtmakingen blootstond, twintig jaar lang, op drie
uitzonderingen na: de gemene, vulgaire beschuldigingen van Karel Jonckheere,
Hedwig Speliers en Julien Weverbergh. Maar zij konden ons geen grotere dienst
bewijzen, trouwens ook veel vrijzinnigen beschouwen het, zoals wij, als een eer door
de voornoemde drie te worden aangevallen. Velen verweten het C.V.K.V. zijn
sereniteit. Was het voldoende door een prestigieuse uitgave als ‘Vlaanderen’ de
belangen van de leden te dienen in een geest van christelijke ruimdenkendheid?
Velen meenden dat zulks niet volstond, dat ‘Vlaanderen’ strijdbaar diende te zijn.
De meerderheid van het bestuur heeft nochtans steeds aan de oorspronkelijke geest
van pluralisme de voorkeur gegeven en doet het nog steeds. Maar er zijn grenzen
aan alles.

Wij, geminoriseerden
Het verheugt ons zeer dat wij zoveel reakties op onze aktie, die erop gericht is de
schandalige minorisering van de christelijk georiënteerde kunstenaars eens en
voorgoed uit dit land te helpen. Een grote groep mensen is eindelijk wakker geworden
en zal niet meer rusten vooraleer het officiële artistieke profitariaat - waaraan zich
gelukkig niet àlle vrijzinnigen schuldig maken - opgedoekt is. Dat de cijfers, die wij
in ons vorig nummer publiceerden, wel degelijk met de werkelijkheid overeenstemmen
- hoe woest sommigen er ook op reageerden - wordt beaamd door gezaghebbende,
ernstige vrijzinnigen. Men leze b.v. de ‘Mededelingen’ van de V.V.L., april 1973,
pag. 32-33, waar gezegd wordt dat Julien Van Remoortere de minorisering aanklaagt
aan de hand van cijfers uit officiële rapporten (n.b.: precies dezelfde cijfers als
gepubliceerd in ons vorig nummer!). We citeren de ‘Mededelingen’ letterlijk:
‘(Marcel) Coole erkent de grondigheid van tal van bezwaren. (...) (Hubert) Lampo
gaat akkoord met de bezwaren van Van Remoortere; hjj heeft dit buiten de V.V.L.
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herhaaldelijk gezegd (...) Lampo (...) en Vercammen begrijpen Van Remoortere,...’.
Wij zijn de voormelde vrijzinnigen bijzonder dankbaar voor hun eerlijke houding in
deze zo belangrijke kwestie.
Velen hebben nieuwe feiten aan het licht gebracht, die wij niet publiceren als zij
een zuiver persoonlijk karakter hebben. Ook hebben mensen met inside-informatie
over de administratie der letteren ons bevestigd dat de toestand in werkelijkheid nog
veel erger is dan de dossiers van ‘Open deur’ laten vermoeden, omdat veel onderhands
gebeurt en de administratie maar voor publicatie loslaat wat zij kwijt wil.
Ten einde onze aktie nu zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, besliste onze raad
van beheer tot de oprichting van werkgroepen: een voor elke kunsttak (literatuur,
plastische kunsten, dramatische kunsten, muziek). Elke werkgroep zal uit hoogstens
20 personen bestaan (onze bestuursleden niet meegerekend), d.w.z. 4 per Vlaamse
provincie. Indien er meer dan 4 aanvragen uit één provincie zouden toekomen, dan
zullen de jongste 4 kandidaten in aanmerking genomen worden. Al onze leden
ontvingen in dit verband een afzonderlijk schrijven. Wij zullen al het mogelijke doen
opdat de werkgroepen ten spoedigste zouden kunnen vergaderen, ter bespreking van
een welomlijnd plan.

Wij, geminoriseerden
Nogmaals de nuchtere cijfertaal. De toelagen aan de letterkunde, dienstjaar 1972,
werden gepubliceerd en wij gingen aan het grasduinen. Deze publikatie lag al té dicht
bij het persklaar maken van dit nummer, zodat wij nog niet in de mogelijkheid waren
een grondige studie aan het rapport te wijden. Alvast toch enkele in het oog springende
dingen.
1. Op een globaal bedrag van 4.600.000 fr. werd 540.000 fr. uitbetaald aan
werkbeurzen (6 beurzen van elk 90.000 fr.). Daarvan ging 0 fr. (nul frank) aan
christelijk georiënteerden!
2. Van de reisbeurzen (539.000 fr.) ging zowat 70% naar vrijzinnigen. Bovendien
gingen de beurzen van 40.000 fr. (het hoogste toegekende bedrag) uitsluitend
naar diezelfden.
3. Toelagen aan auteurs: 4 maal 40.000 fr., telkens naar een vrijzinnige, nooit naar
een christelijk georiënteerde. Globaal zowat 90% van een krediet van 410.000
fr. kwam ten goede aan vrijzinnigen.
4. Aankoop van dichtbundels: op een krediet van zowat 727.000 fr., gaat Hugo
Claus lopen met 132.500 fr., Paul Snoek met 68.499 fr., Marnix Gijsen met
63.000 fr., Patrick Conrad met 46.500 fr., Daniel Van Ryssel met 45.500 fr....
Gery Helderenberg moet het gewoon met 20.000 fr. stellen. De totaalcijfers
volgen nog wel in een volgend nummer.
5. In de sector toneel gaat Claus nog eens lopen met 104.000 fr. (aankoop van
eksemplaren); Shakespeare krijgt de overige 79.000 fr....
6. Toelagen in ruil voor werken. Aan vrijzinnigen: 31.000 fr. Aan christelijke
georiënteerden: 0.
7. Toelagen aan auteurs: Vrijzinnigen: 11. Christelijk georiënteerden: 2.
8. Van het door de kritiek - en nu spreken wij zeer algemeen - als waardeloos
beschouwd boek ‘Lieve Oma’ van een der leiders van de vrijzinnige
afgescheurden werden toch nog 100 eks. aangekocht, evenveel als de algemeen
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geloofde verhalenbundel ‘7 slagen op de gong’ van ons medelid Frans De Peuter.
Dan maar praten over linkse kwaliteit...

Tot daar een allereerste beschouwing. We vertellen het nog wel eens in het lang en
het breed. Wat zijn de wegen van de officiële steun aan de literatuur toch
wonderbaarlijk vrijzinnig!... Even nog dit doorntje, dat ons in het oog sprong. Onder
de 6 werkbeurs-begenadigden (90.000 fr. per beurs) treffen we, o wonder, niet minder
dan 3 auteurs aan die zetelden in de kommissie (die de toelagen en beurzen helpt
toekennen), drie vrijzinnigen (natuurlijk).
Daaruit formuleren wij een voorstel: iemand, die zetelt in de voormelde kommissie,
zou er moeten van af zien enige vorm van subsidie te genieten, zolang hij in de
kommissie zitting heeft. Cynici zullen wel beweren dat het niets zou uithalen, want
het wachtwoord zou dan zijn: ‘Vooruit, laat ik vandaag enkele vriendjes plezier doen,
als zij me morgen in de kommissie opvolgen zullen zij mij dankbaar gedenken’;
trouwens, de sluwsten passen dat systeem al toe sedert jaren.
Maar - wonder bóven wonder - wij merken dat de voormelde drie
werkbeursbegenadigden precies mensen zijn, die vroeger tot het zogenaamde
christelijke kamp hebben behoord! Dat werpt een wel schril licht, zullen onchristelijke
christenen zeggen, op de motivering van dergelijke ‘bekeringen’. Maar wij willen
hen geen steen werpen, want wij begrijpen het maar al te goed dat auteurs, die jaren
lang miskend werden en de staatsgelden door vrijzinnigen zagen inkasseren, het op
den duur grondig beu worden. Is het dan te verwonderen dat sommigen, die niets
voelen voor een doorgedreven konsekwente houding, hun christelijke overtuiging
over boord gooien bij gelegenheid van een of ander konflikt op familiaal, professioneel
of kerkelijk plan? Eenmaal dat zij zich in de armen hebben geworpen van het
vrijzinnig literatuur-establishment, verandert op de dag hun literaire situatie: zij
worden met staatsgelden overspoeld, krijgen de baantjes die zij begeren, verschijnen
om de haverklap op TV en voor de radiomikro, zetelen in kommissies en jury's om
hun kollega's te beoordelen. Zelfs van bepaalde christelijke zijde wijzigt zich de
houding: christelijke uitgeverijen publiceren vroeger geweigerde boeken van hen
(wegens de verzekering van een basisafname door de staat) en zelfs een krant die
AVV-VVK in haar standaard voert, blijkt eindelijk hun letterkundige waarde te
ontdekken en de aan dezelfde uitgeverij-groep behorende D.W. en B. begint over
hun werk de loftrompet te steken. Elk Vlaams letterkundige
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kan je een waslijst van dergelijke gevallen opsommen. Van kwaliteit gesproken,
meneer de redaktiesekretaris!

Wij, geminoriseerden
Een andere van de zes gegadigden, die, wat de letterkunde betreft, in 1972 een
werkbeurs genoten van 90.000 fr., is een volslagen onbekend jong schrijver maar hij
heeft een belangrijke figuur uit de administratie der letteren als peetoom. Wij
benadrukken graag, dat wij in deze figuur nochtans geen Godfather zien, integendeel:
hij is een beste kerel, die gewoon de politiek toepast, welke hem is opgelegd.
Zo er in deze maffia een Godfather is, dan gaat het - naar het eensluidend oordeel
van alle vrijzinnige auteurs, die wij omtrent de minoriseringschandalen hebben
geraadpleegd - om een ander hooggeplaatst ambtenaar, met wiens publieke en
klandestiene manipulaties, volgens de zoëven aangehaalde auteurs, men een volledig
nummer van ‘Vlaanderen’ zou kunnen vullen. Maar kom, wij verhelen niet dat in
het overzicht 1972 van de steun aan de letteren, er toch iets is, dat ons verheugt, nl.
dat de staat nooit voorheen zoveel geld spendeerde aan de aankoop van werk van
Streuvels. Het is alleen maar jammer dat Streuvels daarop tot na zijn dood heeft
moeten wachten.
Wanneer nu de postume erkenning van figuren als Ernest Claes, Felix Timmermans,
Jozef Simons, Marcel Matthijs en zoveel anderen, van wiens bestaan de administratie
der letteren van 1945 tot 1970 niet op de hoogte scheen te zijn? Dan maar over
literaire kwaliteiten gesproken, meneer de redaktiesekretaris...

Wij, geminoriseerden
De administratie der Letteren geeft als totaalsom op voor de steun aan de literatuur
in 1972: 7.754.626 fr. Indrukwekkend, niet?
Deze som komt echter niet in de zakken der letterkundigen terecht. Er dient
vooreerst van afgetrokken te worden:
1.890.188 fr. voor de twaalf mensen der natuurlijk in meerderheid uit vrijzinnigen
bestaande advieskommissie (zitpenningen + leeseksemplaren);
600.000 fr. voor een sociologisch onderzoek op teatergebied.
Rest 5.864.438 fr. Maar vermits de betoelaging grotendeels gebeurt door afname
van boeken en tijdschriften, gaat ongeveer een derde van dat geld naar de kas van
de uitgevers.
Blijft dus zowat 4 miljoen, die verdeeld worden over een honderdtal auteurs.
Jaarin-jaaruit gaat meer dan de drievierde daarvan naar de vrijzinnige minderheid.
Deze onrechtvaardigheid is dubbel nadelig voor de christelijk georiënteerde auteurs,
omdat zij ook hun publikatiekansen halveert.
Maar de staatsbetoelaging van de literatuur kost in werkelijkheid veel meer dan
de opgegeven totaalsom van 7.754.626 fr. Immers, de administratie der letteren, die
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wel meedeelt wat de buiten-administratieve kommissie kost, rept met geen woord
over wat zij zelf per jaar kost.
Wij moeten dus een schatting maken. Lage schattingen laten toe te konkluderen
dat een ministerie-ambtenaar te Brussel, behalve zijn wedde, nog bijkomende kosten
veroorzaakt van gemiddeld 500.000 fr. per jaar (lokalen, machines,
bureelbenodigdheden, verplaatsingen, representatiekosten, briefwisseling, publikaties,
telefoon enz., enz.). Wij zijn dus beneden de waarheid als wij beweren dat de
veelkoppige administratie der letteren per jaar meer dan 15 miljoen kost aan de
belastingbetaler. Konklusie: om over 100 auteurs 4 miljoen per jaar te verdelen, moet
de belastingbetaler meer dan 22 miljoen neerleggen (7.754.626+15.000.000)! Elke
frank voor een auteur kost ongeveer 6 fr. aan de burgers van dit land! Van
verspilling gesproken! Onze homogeen linkse administratie van de letteren met haar
wraakroepende partijdigheid staat ook op het gebied van de geldverspilling bovenaan
de lijst. De verpolitiekte bureaukratie is een der grootste kwalen van de hedendaagse
wereld. Zou het niet voor de literaire wereld een zegen zijn moest men kunnen zonder schade voor literatuur en auteurs - de verpolitiekte administratie van de
Letteren volledig opdoeken, het ding gewoon afschaffen, het neerhalen zoals men
doet met een huis dat niet te saneren is?
Het zou dan gedaan zijn met al dat onrecht en dat geknoei, die intriges en kombines,
dat gezwaai met partijkaarten en ideologieën, die gewetensdwang en morele druk,
die rancunes, frustraties en ressentimenten, dat vernederende schooibrievenschrijven
naar administratiebonzen, dat zoollikken, waartoe zich de auteurs op grote schaal
gedwongen zien, willen zij aan hun trekken komen. Behalve enkele fanatieke
profiteurs zou waarschijnlijk de hele republiek der letteren een zucht van verlichting
slaken en de schrijver zou wederom iemand zijn waarnaar het volk met respekt kan
opzien.
Maar dan moet er een ander, goedkoper, efficiënter en rechtvaardiger middel
gevonden worden om de auteur - zonder gewetensdwang of administratieve
komplikaties - te steunen.
Er is inderdaad een eenvoudige metode, die veel voordelen biedt en alle genoemde
nadelen van het huidig stelsel uitschakelt. Het bestaat erin, door een wetsbesluit, de
uitgevers te dwingen bij het verschijnen van een boek van een landgenoot een tot
een zeker plafond onbelastbaar honorarium uit te keren: minimum 15% van de reële
verkoopprijs der gehele oplage. Dit zou gelden voor alle niet-kommerciële uitgaven
van letterkundige, breed kulturele, wetenschappelijke of karikatieve aard. Als
kompensatie zouden de uitgevers bv. voor deze boeken vrijstelling van BTW
verkrijgen en/of van belasting voor een som die gelijk is aan deze honoraria.
Tijdschriften, die tot deze kategorie behoren, zouden, als zijnde van openbaar nut,
volledige vrijstelling van BTW en tevens portvrijdom genieten. De Kon. Bibliotheek,
die toch het wettelijk depot bezit, zou op het ontvangstbewijs het niet-kommercieel
karakter der uitgave kunnen bevestigen, zodat het kan voorgelegd worden aan de
post en/of de belastingen. De Vlaamse kultuurraad zou een dergelijk dekreet dienen
uit te werken.
Alle diskriminering en minorisering zou zo uit de wereld geholpen worden en het
systeem zou goedkoper uitvallen voor de staat en meer renderend voor alle auteurs
en alle niet-kommerciële tijdschriften. Alleen in de optiek van zekere partijbelangen
zou dit stelsel uiterst nadelig zijn, maar dat zal eenieder toejuichen.
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Wij, geminoriseerden
Op 31 maart jl. werd het gouden jubileum van ‘Boekengids’ gevierd. Minister Chabert
was aanwezig en zei dat zijn departement voortaan aan elke erkende biblioteek in
Vlaanderen een gratis abonnement zal schenken op ‘Boekengids’ en op ‘Lektuurgids’.
Wij nemen volgaarne aan, dat deze ministeriële geste van harte gebeurde en dat men
op het eerste gezicht deze beslissing kan toejuichen... tot dan weer de nuchtere
cijfertaal spreekt...
Er bestaan in Vlaanderen 1.300 à 1.400 erkende biblioteken: circa 950 katolieke,
450 officiële en vrijzinnige.
De 950 katolieke biblioteken zijn reeds op ‘Boekengids’ geabonneerd en veel
officiële en alle vrijzinnige abonneerden vanzelfsprekend op de vrijzinnige
‘Lektuurgids’.
Slotsom: als ministerieel jubileumgeschenk voor ‘Boekengids’ krijgt dit tijdschrift
zowat 450 abonnees bij, daar waar ‘Lektuurgids’, met dezelfde geste, 950 abonnees
bijwint! Zo wordt, onder het mom van pariteit, aan ca. 950 katolieke biblioteken een
tijdschrift opgedrongen, dat ze niet eens wensen en dat, qua degelijkheid, een
behoorlijk stuk onder ‘Boekengids’ staat! Het is overigens een publiek geheim, dat
‘Lektuurgids’ hoofdzakelijk een publiciteitsblad is voor vrijzinnige auteurs.

Wij, geminoriseerden
Op 30 april jl. protesteerde ons bestuur bij de gemeentebesturen van Tielt en
Heist-Knokke tegen de eenzijdige samenstelling van de jury's voor de uitgeschreven
poëziewedstrijden. Wij weten allen dat de administratieve molen nog een stuk trager
maalt dan Gods molen en tot nogtoe bereikte ons geen antwoord vanwege de
voormelde gemeentebesturen, zelfs niet eens een ontvangstmelding. Tussendoor
vingen wij wél iets op over enige Tieltse konsternatie, maar kom, men zegt zovéél...
In elk geval: wij houden onze leden op de hoogte.

Wij, geminoriseerden
Ons verbondssekretariaat ontvangt graag uw op- en aanmerkingen in verband met
deze rubriek. Niets ervan wordt gepubliceerd zo u het niet verlangt.
Wij achten het onze plicht deze actie voort te zetten zolang het nodig is. Wij zijn
overtuigd dat er vooralsnog geen andere manier bestaat om de rechtvaardigheid
enigszins te herstellen in onze republiek der letteren.
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Wij, geminoriseerden
De verbondssekretaris van het C.V.K.V. richte volgende brief tot Dr. jur. Frans van
Isacker: Waarde Collega,
Verscheidene collega's-letterkundigen - ook vrijzinnigen - hebben bij ons
verontwaardigd gereageerd tegen de T.V.-uitzending ‘Vergeet niet te lezen’ van 28
mei jl.
Zij konstateerden dat deze uitzending was opgevat als een ongewoon lange
reklameshow voor Hugo Raes, n.a.v. een pas verschenen boek van hem, toevallig
een publikatie, die de sadistische en bestiale instinkten van de lezers kommercieel
uitbuit. Daaraan werden bijna 40 minuten gespendeerd en men heeft blijkbaar niet
op de kosten gekeken (o.m. wegens tal van verplaatsingen).
In deze dure show werd U, als een soort intermezzo, geïnterviewd over een
voorheen verschenen boek van U: enkele minuten, zonder enige bijzondere technische
verzorging. Op het eind van het vraaggesprek had uw interviewer bovendien het lef
te verklaren dat er geen tijd restte om langer op uw werk in te gaan.
Zuiver literair moet uw roman nochtans helemaal niet onderdoen voor het geschrift
van Raes. Maar inhoudelijk staat uw werk integendeel onvergelijkelijk hoger, zodat
het een veel grotere belangstelling verdiende vanwege de T.V. als dit van Raes. Het
spreekt vanzelf dat een vergelijking tussen beide auteurs, wat betreft hun menselijke
waarde, hier totaal buiten beschouwing valt.
Samen met veel mensen uit Vlaanderen, zijn wij van mening dat het hier eens te
meer gaat om een schaamteloze diskriminatie, die volkomen in de lijn ligt van het
onrecht, dat de christelijke auteur steeds maar opnieuw wordt aangedaan vanwege
het staatsbestel, zonder dat daartegen enig protest wordt geuit.
Om die reden verzoekt onze raad van beheer mij U zijn sympatie over te maken
en tevens aan de B.R.T.-direktie zijn gemotiveerde afkeuring voor dergelijke
praktijken mee te delen. Misschien zullen sommige goedmenenden hier komen
aandraven met de Evangelietekst ‘Als men u op de ene wang slaat...’, maar wij weten
hoezeer U zelf staat op precieze definities en dat U met ons zult beamen, dat
christendom in géén geval met masochisme mag verward worden.
Met vriendelijke groet en de meeste hoogachting,
Namens het C.V.K.V.,
De Verbondssekretaris, Julien Van Remoortere.
Onze raad van beheer besliste tevens deze brief te publiceren in het e.k. nummer van
ons tijdschrift ‘Vlaanderen’.

Poëtisch bericht
Deze rubriek is voorbehouden aan onuitgegeven geselecteerde gedichten van
leden of abonnés. Adres: Redactie, Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.
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het vijfde jaargetijde
Een keizer sterft in de zomer
daarom is hij een keizer en geen ander
een koning sterft in de herfst
daarom is hij een koning en geen ander
een prins sterft in de winter
daarom is hij een prins en geen ander
maar een liefste sterft in de lente
daarom is zij een liefste en geen ander
Dirk Christiaens

administratiestad
het chinees indisch restaurant
lunch tjap tjoy
en pittige wrange kruiden
die je ingewanden openbranden
de bloedloze stad
van ambassadeurs en administrateurs
van regeringslui politici en andere hoge pieten
het klootjesvolk van overal en nergens
de stenen stad
van flatgebouwen en samengeplakte huizenblokken
stikkend zonder zuurstof
de stad van overal en nergens
het miljoenenkwartier, de goudkust
amerikaanse slees op de wegen
‘en tv-antennes op de daken zonder tv in huis’
en ergens in de achterbuurten misschien
de slet met opengereten buik en gebroken ogen
bij het zwarte silhouet
van een lege kinderwieg
deze stad verbergt zich
achter een smoel van schmink
Guido Logie

Vlaanderen. Jaargang 22

Vlaanderen. Jaargang 22

174

Nieuwheid
in het koele mergelhuis van deze aarde
neerhurken tot bron en zwijgzaam zijn
mijn mond tot in de keel beschilderen
met nieuwe taferelen van onuitgesproken woorden
de avond als lavendel in de aarde planten
en mij verbazen om de sneeuwwitte papaver
die vanzelf uit mijn verlangen is ontstaan
ademhalen wordt langzaam wonderbaarlijk
laat mij dan de algen van je adem proeven
en de smaak herkennen van de wijdste zee
zoeken in de boomgaarden van ons bestaan
naar kruiden, vruchten met de wildste smaak
daar stoeien stille vogels van Brancusi
en Juan Miró, laat ons dan wonen
in een burcht met loden torens
middenin de zwarte tuin van middernacht
Maria Messens

De Leie
Langzaam gaat ze voorbij,
zo langzaam dat het geen voorbijgaan is,
maar talmen bij weiden, lis, bosjes, huizen en fabrieken.
Zachte huiselijke rivier, nooit moe van strelen,
rivier van ons, waarlangs te wandelen,
nog immer met zoetheid ons vervult.
De kratten, krengen, en al het vuil dat mensen kwijt willen,
die vuilsten onder de dieren,
voert ze barmhartig mee, en barmhartig
bergt ze 't in haar moederlijke slib.
Onverstoorbaar trouwe,
aan ons verkleefde, die helder spelen wil,
met zon en zilveren vissen,
en klaatren om frisse boegen,
maar zich voegt naar ons barbaars genoegen,
en voorbijgaat, talmend langzaam,
ook waar afgestorven zijn de fraaie franjes van de lissen.
Als in de avond laat de kievieten roepen,
en runderen als beelden staan,
ver weg de auto's zoeven,
haar water blinkt een lichte baan
naar de lichten van de stad,
dan komt haar lispelen over, onhoorbaar haast,
vergeten haast, want meestal overstemd,
maar eeuwen reeds met ons bloed gemengd.
Jaak Stervelynck

Nu heb ik gedacht
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Nu heb ik
gedacht
dat jij
komen moet
dood
die ik
verwacht
In 't breken van een
kreet
heb ik uw stem
veracht
dood
die ik minnen moet
Nu
weet ik dat ik
leven moet
omdat gij
dood
mij toebehoort.
R. Desmet

Schaduwloos
Aan elke
weg
een kruis, gehouwen als
steen
Geen
vogel heft een veer
Een
mens
schaduwloos
alleen
Geen
weg die leidt naar Ispahaan
Geen
weg die leidt naar Eden
Een
mens
schaduwloos
alleen
als steen.
R. Desmet
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‘testament rethoricael’
Stram stapt de knekelman en zijn lakeien
Beenderig zoals hij beginnen te schalmeien.
Dit wordt een Dodendans en ik zoek naar vrienden
Die eens met mij dezelfde leuzen dienden;
Maar vrienden en vertrouwden zijn slechts schijn
Wanneer de boot traag in de mist verdwijnt.
Ik heb geleefd, geschreven en gevorst
Naar het Woord des levens met een niet te lessen dorst
En zat bij oude schrijvers en in oude boeken
Naar het geheim dat ons omringt te zoeken.
Ook wordt mijn werk dat niemand heeft bedrogen
Eens, zoals runen, aas voor filologen.
Hierbij ben ik van mening dat een vrome mis
Nog immer blijft een goed getuigenis.
Mochten de laatste hostie en de laatste wijn
Voor wie nog zoekt een bron van vreugde zijn.
Stephanus G. Axters O.P.
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Kunstecho's
Echo's voor deze rubriek tijdig Insturen: Redactie Kunstecho's v. Tds.
‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12, 8400 Oostende.

Belangrijke buitenlandse tentoonstellingen
Duitsland
Kölner Kunstmesse: 29/9 (40 deelnemers - grafiek en filmen van kunstenaars, enz.).
Ost-asiat. Museum, Köln: Chinese kunst uit de Ching-dynastie, 1644-1911 (tot
30/9).
Overstolzenhaus, Köln: Verzam. Helfried Krug (glas) (tot 26/8).
Galerie Gmurzynska, Schaafenstrasse, Köln: De Boeck, Joostens, Servranckx.
Pioniere der abstrakten Malerei in Belgien, 1915-1930 (vanaf 13/6).
Haus am Waldsee, Berlin: August Macke und der Kreis Rheinischer
Expressionisten (tot 1/7).
Städt. Museum, Recklinghausen: Mit Kamera und Spritzpistole. Realist. Kunst
der Gegenwart.
De Düsseldorfer Messegesellschaft mbH-Nowea organiseert van 29 september
tot 7 october IKI'73, een internationale markt voor aktuele kunst te Düsseldorf.
Inlichtingen voor deelname: Deutsche Bibliothek, Belliardstraat 58 (tel. 12.78.70)
te Brussel. Men kan zich ook richten tot Frans Weyler, Cogels Osylei 5, B-2600
Antwerpen-Berchem.

Engeland
Grosvenor House, London: The Grosvenor House Antiques Fair (tot 23/6).
Royal Academy of Arts, London: 20th Summer Exhibition, Paintings, drawings,
sculptures.

Frankrijk
Grande Chapelle du Palais des Papes, Avignon: Picasso (201 schilderijen van 1970
tot 1972 - tot 23 september).
Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux: Mai de Bordeaux. Peintres cubistes (tot 1
september). Mus. nat. d'art moderne, Parijs: Beeldhouwwerk van Et. Hadju (tot 3
september).
Mus. d'art moderne de la Ville de Paris: Ant. Tapiès - retrospectieve (tot eind juni).
Musée Delacroix, Parijs: Delacroix et la peinture libérée (tot 15 oktober).
Grand Palais, Parijs: Hedendaagse Deense kunst (tot 16/7) - Ad. Reinhardt (tot
2/7).
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Mus. nat. d'art moderne, Parijs: Hosiassion (tot 16/7) - Henri Laurens (o.a. verz.
Kahnweiler). Petit Palais, Parijs: Trésors d'art chinois. Récentes découvertes (tot 2
september).
Orangerie des Tuileries, Parijs: Soutine-retrospectieve (tot 17/9).
Musée des arts décoratifs, Parijs: Domus. 54 ans d'archit., design, art (tot 17/9).
Fondation Maeght, St.-Paul-de Vence: Miro (tot 30/6).

Nederland
Rijksmuseum, Amsterdam: Engels Delfts aardewerk (tot 9/7).
Amsterdam Hist. Museum, Amsterdam: Amsterdam die grote stad (tot 1/10).
Toneelmuseum, Amsterdam: De teaterfamilie Bouwmeester (tot 1/8).
Gemeentemuseum, Arnhem: World Press Photo 72-73 (tot 2/7).
Stedel. museum, Den Haag: Raaymakers (Ideofonen) (tot 9/7).
Kröller-Müllermuseum, Otterlo: Meestertekeningen uit Museum of Modern Arts
N.Y.
Boymans-van Beuningen, Rotterdam: Kant uit eigen bezit (tot 17/7).
Fodor Museum, Amsterdam: Amsterdamse kunstenaars, grafiek (tot 22/7).
Indones. museum, Delft: Kalimantan. Mythe en kunst (tot 3/12).
van Abbemuseum, Eindhoven: Heinz Mack (tot 2/7).
Raadshuis, Roermond: Käthe Kollwitz (tot 2/7).
Zeister slot, Zeist: G.H. Breitner (tot 27/8).
Op 2/6 werd het van Goghmuseum geopend door de Koningin, aan de P.
Potterstraat te Amsterdam. Er is een permanente kollektie aanwezig van 230
schilderijen, 500 tekeningen en 600 brieven. Er zijn ook enkele werken van Gauguin,
Bernard en Montecelli, eigendom eveneens van de van Gogh-stichting.

Zwitserland
Kunsthaus, Zürich: Feininger (tot 22/7).

Provinciale prijzen
Antwerpen
De prijs van de provincie Antwerpen voor de plastische kunst is dit jaar voorbehouden
aan de schilderkunst. Kunstenaars geboren op 1 januari 1933 of later kunnen
deelnemen met werk dat in de jaren 1970, 1971 en 1972 tot stand kwam. De prijs
bedraagt 25.000 fr. Er kunnen voor 20.000 fr. premies worden toegekend. Elk
deelnemer stuurt van max. vijf werken uit de aangegeven periode een foto in met
zijn deelnemingsformulier voor een eerste schifting, uiterlijk op 1 september.
Inlichtingen bij het prov. museum Sterckshof, Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne.
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Oost-Vlaanderen
De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft een wedstrijd uit tot het ontwerpen van een
affiche voor het Recreatiedomein ‘Puyenbroeck’ te Wachtebeke. Aan het bekroonde
ontwerp zal een prijs van 15.000 fr. worden toegekend. De volgend geklasseerden
ontvangen een deelnemingspremie van respectievelijk 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 en
1.000 fr. Inzenden uiterlijk op 1 september. Voorbehouden voor geboren of 5 jaar
inwonende Oostvlamingen. Verdere inlichtingen en reglement: directie van het
Provinciaal Domein te Wachtebeke (tel. 09/51.70.87).
De Provincale Letterkundige prijs 1972 voor het verhaal werd toegekend aan Henri
van Daele (Zele) voor ‘Ondankse glimlachjes’, ‘Het boek Jij’ en ‘Lelietjes Van
Daele’. De letterkundige prijs 1972 voor het kinderboek ging naar Lie
(Weynants-Schatteman, Lede) voor ‘Jonas en Toetela’ en ‘De wondere tocht van
Jonas en Toetela’. Hartelijk gefeliciteerd!
Voor 1973 is voorzien: (1) een romanprijs; oorspronkelijk en onuitgegeven of
voor 1972 niet uitgegeven werk (25.000 fr.) - (2) een debutantenprijs voor poëzie
(15.000 fr.): oorspronkelijk, vóór 1971 niet uitgegeven dichtbundel. Insturen uiterlijk
31 oktober: Prov. Kultuurdienst, Bisdomplein 3, 9000 Gent.

Aalst
† Alois De Maeyer, de vooraanstaande toneelkundige, overleed enkele dagen voor
zijn 85e verjaring te Ukkel. Hij was theaterhistoricus, redakteur van ‘Toneelgids’ en
bekroond met de Staatsprijs der bibliotheken voor zijn essay ‘De abele spelen’.

Affligem
Men kan toetreden tot het Kultureel Centrum Affligem door storting van 250 fr. op
giro 5880.92, G. Verkest, Abdijstraat, Hekelgem (50 fr. voor de ‘Mededelingen’).
Tentoonstellingen gaan door o.m. over ‘Moderne grafische kunst’ (15/6 tot 1/7) en
‘Design. Menselijk wonen’ (13/7 tot 29/7). Elke zondag te 16 uur in het kader van
het abdijenjaar vertoning van de diamontage ‘Affligem, verleden en heden’ van J.
Houtman en S. Arijs. In de Maria-Mediatrix-abdij was er in de maand mei een
tentoonstelling over Mariale iconografie. In dezelfde periode exposeerde het Kultureel
centrum ‘Honest Graphics’ gewijd aan sociaalkritische grafiek van Martin R. Baeyens
e.a.
Moderne grafische kunst, de reeds vernoemde tentoonstelling in het KC, bevat werk
van S. Bauters, W. Brems, G. De Bruyne, J.P. Decoster, R. De Saegher, R. de Winter,
H. Driesschaert, N. Halsberghe, Ch. Metdepenningen, K. Muller, B. Papejans de
Morchoven, L. Tack, H. van de Perre, L. van Hove, R. Veris, E. Verkest.
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Antwerpen
De O.V.T.-dag (Opvoedkundige Vereniging Tekenen e.a.) had op 8 mei in het ICC
een suksesvol verloop. Een manifest werd opgesteld, getekend door ‘Hundred angry
men’, en aan de pers medegedeeld met als titel: ‘Visuele en beeldende vorming in
het Vernieuwd Secundair Onderwijs gewurgd’. Wij hebben reeds herhaaldelijk op
de gewettigde eisen van het OVT gewezen. Nadere inlichtingen: de heer Noreilde,
Voorzitter OVT, Halewijnstraat 1, Menen.
De Vereniging van Kunstenaars voor de Jeugd hield op zaterdag 16 juni een
ontmoeting van Vlaamse en Nederlandse jeugdschrijvers in de Bank van Parijs en
de Nederlanden, Eikenstraat vanaf 12 uur, waarbij een kleine tentoonstelling van
Vlaamse jeugdboeken plaats had.
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Het KVTV-toneeltornooi kreeg volgende laureaten: 1. De Breydelszonen met ‘Chinees
eten’, 91 p. 2. De Witkapjes met ‘Een engeltje van niets’, 88 p. 3. Schoolbond 20
met ‘Candida’, 82,5 p. 4. De Kunstvrienden met ‘Mijn naam is Judas’, 74,5 p. 5.
Kring Marnix met ‘De Akte’, 67 p. 6. Morgengloren met ‘Moordromance’, 64,5 p.
De VTB zal de tweejaarlijkse prijs voor de Vlaamse humor toekennen. Alle
Vlamingen kunnen aan deze cartoonwedstrijd deelnemen, met een onbeperkt aantal
inzendingen: cartoons, humoristische tekeningen, spotprenten zonder verklarende
tekst. Het onderwerp is: staatkundige humor. De inzendingen dienen tenminste 30
× 40 cm groot te zijn en klaar om op te hangen. Op de rugzijde: naam, adres en
eventueel schuilnaam van de tekenaar. Voor 15 december goed ingepakt zenden:
VTB, Sint-Jakobsmarkt 45 te 2000 Antwerpen, of vóór 10 december afgeven in een
van de 16 VTB-kantoren.
De VTB-Caspeeleprijs wordt dit jaar toegekend aan een acteur of actrice van de
KVO-Antwerpen, de Gentse Opera of de Munt. De jury vergadert in juni.
Het Ballet van Vlaanderen opende zijn derde reeks op 18/5 met muziek van Elias
Gistelinck en choreografie van Witaly Osins, o.a. ‘De Bijen’ (KVO).
De tot ontwikkeling komende VZW ‘Nieuwe scène’, waarin zich een aantal
beroepsacteurs hebben verenigd, zal op verschillende plaatsen het
maatschappijkritische ‘Mistero Buffo’ van Dario Fo ten tonele brengen, in een eigen
herwerking.
Het ICC organiseert van 26/5 tot 17/6 ‘Poesia visiva’, een internationale
tentoonstelling van visuele poëzie en terzelfdertijde worden Tien kunstenaars van
de nieuwe beelding vertoond, eveneens internationaal en gewijd aan wetenschappelijke
kunst.
De Vereniging van Belgische Critici zag ervan af dit jaar een prijs toe te kennen maar
exposeerde toch tot 20/5 werken uit een vrij willekeurige reeks van 38
kunsttentoonstellingen uit de laatste twee jaar (Int. Cult. Centrum).
Het leven aan de waterkant in Europese havens wordt in de tentoonstelling Op de
rede geillustreerd in de stedelijke feestzaal Meir met 523 werken van de vroegste
tijden tot 1914.
Jong talent 2 verzamelde in het Prov. Centrum Arenberg werk van S. Dresselaers,
J. Vermeiren, R. van Akeleyn en G. Rooze. Inleider was Gedeputeerde Demeester.
Beeldhouwwerk uit Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland vormt het thema van
de 12e Biënnale in het Middelheimpark. Meer dan 150 werken van 85 kunstenaars
uit deze landen worden gedurende de ganse zomer 1973 in het park getoond. De
verschillende thans heersende kunsttendensen worden aan de hand van karakteristieke
voorbeelden geïllustreerd. Ook de permanente verzameling van het Openluchtmuseum
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Middelheim, die sinds vorige Biënnale met twaalf monumentale werken is
aangegroeid, is voor de bezoekers toegankelijk (17 juni tot 8 oktober).
Antwerpens Gouden eeuw werd vertoond van 11 mei tot 17 juni. Daarna zal de
tentoonstelling de USA doorkruisen onder de titel ‘Antwerp's Golden Age’. Op 14
september, Washington. Dan volgen, telkens gedurende vijf à zes weken, New York,
Denver, Jacksonville, Kansas City, in totaal twaalf steden met laatst San Franciso of
Los Angeles. De Smithsonian Institution te Washington kiest zelf de steden. Golden
Age wil een idee geven van de kulturele en artistieke uitstraling van de ‘metropool
van het Westen’ in Renaissance en Barok; 14 schilderijen, 20 tekeningen, 12
beeldhouwwerken, 20 medailles, 38 houtsneden, etsen of gravures, voorbeelden van
boekdrukkunst en boekbanden.
Ter gelegenheid van haar gouden jubileum en ter nagedachtenis van haar medestichter
Jef Van Hoof werd door de vzw De Crans, muziekuitgeverij en koncertenfonds, een
Jef Van Hoofprijs ingesteld (25.000 fr). In 1974 zal de prijs voor de tweede maal
worden uitgereikt, dit keer voor Kamermuziek. Manuskripten kan men inzenden tot
einde maart 1974: vzw De Crans, Huize ‘den Bellaert’, Blauwmoezelstraat 5.
Een vzw Choraelhuys-Vrienden van het Knapenkoor van de Antwerpse kathedraal
werd opgericht, aansluitend bij het oude Choraelhuys gesticht in 1421. Een eerste
LP van het koor verscheen in maart met gregoriaanse en polyphonische muziek.
Ter gelegenheid van de Boekenweek 1973 (1 tot en met 12 november 1973)
organiseert de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen opnieuw
het ‘Referendum Vlaamse Jeugd- en Kinderboek’ en de ‘Prijs van het beste debuut’.
Er wordt nu reeds om aanmelding gevraagd van in aanmerking komende uitgaven.
Voor het ‘Jeugd- en Kinderboek’ komen 5 werken van Vlaamse auteurs voor
toewijzing van een legpenning in aanmerking, uitgaven die in 1972 voor de eerste
maal in boekvorm verschenen zijn. Opgave van auteur, titel, uitgever en prijs volstaat.
Voor de ‘Prijs van het beste debuut’ (25.000 fr. in speciën) komt in aanmerking het
eerste in boekvorm verschenen werk van een Vlaams auteur, uitgegeven in 1972 en
behorend tot de genres: - proza (romans, novellen); - poëzie; - essay; - toneel; jeugdboeken. Het moet gaan om een debuut in het algemeen en niet in een bepaald
genre. Hier dienen vijf exemplaren te worden bezorgd van de werken. De opgaven
en boeken moeten uiterlijk 15 mei 1973 worden gestuurd: VBVB, Frankrijklei 93.

Averbode
Van de Abdij zijn de kerk en het voorplein binnen de poort altijd toegankelijk. De
gebouwen zelf zijn voor het publiek open van 1 juli tot 2 september op zaterdag en
zondag van 14 uur tot 17 uur (kloosterpand, kapittelzaal, sacristie en kerkkoor). Op
dit ogenblik zijn fantastische restauratiewerken bezig aan de Kerk, vooral de
voorgevel. Verder zal men in een van de pandgangen een tentoonstelling tonen van
Hedendaagse religieuse kunst (v.z.w. Scheppende Handen) van 9 tot 24 juni en van
de Historische schoonheid van Averbode met kunstschatten uit de Abdij van 1 juli
tot 2 september. Rondleidingen op aanvraag, tel. 013/710.70.

Vlaanderen. Jaargang 22

Beauvoorde
Het gereconstrueerde orgel werd op 13 mei ingewijd en ingespeeld door Johan Huys
m.m.v. Paul Dombrecht. Het dateert van ca. 1775 en wordt toegeschreven aan J.J.
Vanderhaeghen of François Guilmant. Intussen ondergaat ook de kerk een geleidelijke
en zeer smaakvolle vernieuwing, waarbij de eerbied voor de oude legaten uit het
verleden gepaard gaat met de eisen van de esthetica. Samen met kasteel Beauvoorde
vormt de kerk een uniek geheel, gelegen op enkele kilometers van Veurne.

Beveren
Een tentoonstelling van Oude religieuze kunst uit het land van Beveren wordt door
de Piet Stautkring georganiseerd in kasteel Cortewalle m.m.v. de kring Land van
Waas (20/5-11/6). Reeds sedert 1968 bereidt men deze expositie. Leden van de P.S.K.
exposeren te Blankenberge van 28/6 tot 18/7 in het Casino; inleider Roger Geerts.

Brokzele-rubroek (Fr.-Vl.)
Het Negende Frans-Vlaamse Landfeest ingericht door de kring Bachten de Kupe
ging door op 5/5, m.m.v. de Michiel de Swaenkring, bij de bronnen van de IJzer.
Een marmeren gedenkplaat voor Pieter Rubroek, ontdekker van Mongolië in de 13e
eeuw, werd ingehuldigd.

Bokrijk
Een van de eerste kunstenaars wier werken een plaats zullen krijgen in het nieuwe
‘stadscentrum’ van het Domein van Bokrijk is de Duitser Hans Orlowski die heel
zijn bezit aan de provincie Limburg heeft overgemaakt. Orlowski, in leven hoogleraar
aan de Hogeschool voor Beeldende Kunsten in Berlijn en buitenlands lid van de
Koninklijke Vlaamse Akademie, stierf op 3 mei 1967 en zijn vrouw op 1 november
1970. De provincie kwam zo in het bezit van 49 schilderijen, 406 houtsneden en 73
originele houtblokken van Orlowski, een bibliotheek van 800 banden, meubilair,
persoonlijk archief, briefwisseling enz.

Borgerhout
Antwerpse kunstenaars, die door de verzamelaar Frans Leemans worden
gepromoveerd, werden in de gemeentelijke feestzaal geëxposeerd van 7 tot 17 april:
R. Cassiman, E. Cornelis, F. Creado, J. De Cort, K. Moers, F. van Dyck, P. de
Vierman en J. Wilms.
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Brugge
† Meester-beeldhouwer Rik Laloo overleed op 26 april en werd onder grote
belangstelling op 2 mei begraven. Hij was deken van de aloude
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hoofdcamere van de Rhetorycke van den Heylighen Gheest. De vaardige beeldhouwer,
die als soldaat deelnam aan het beroemde Fronttoneel, was een alom gekende figuur
(o.m. als de stadswachter op de Halletoren in het H. Bloedspel). Zijn bevoorkeurde
onderwerpen als beeldhouwer waren O.-L.-Vrouw en Brugse koppen. Aan zijn familie
de innige deelneming van Verbond en tijdschrift.
De Uitgeverij die Keure, Oude Gentweg 108 (directeur H. Maes), bestaat sinds 30
jaren en heeft zich tot nog toe gespecialiseerd in de uitgave van werken op juridisch
en administratief gebied alsook schooluitgaven. Thans start zij met een nieuwe reeks:
enerzijds boeken voor algemene en ook permanente vorming en anderzijds literatuur.
In deze laatste afdeling wenst zij niet alleen goede romans, novellen (bundels) en
eventueel zelfs poëzie te brengen doch ook geslaagde en bovendien geïllustreerde
kinderen jeugdboeken.
Brugge heeft zich kandidaat gesteld als modelstad voor het jaar der historische
gebouwen, dat in 1975 door de Raad van Europa wordt georganiseerd. Aangezien
door de Raad in 1975 een groot internationaal kongres wordt gepland heeft Brugge
zich ook kandidaat gesteld om dit kongres te organiseren. In de eerste plaats zullen
de problemen voor het financieren der stadsrenovatie worden besproken en
wijzigingen aan de bestaande wetgeving inzake monumentenzorg worden voorgesteld.
Een bewonderenswaardige Retrospectieve Christian Rohlfs werd geopend op 26 mei
door het Provinciaal bestuur in het Provinciaal hof. Zij ging door in het kader van
de uitwisseling met de Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
De prachtige tekenaar Jules Fonteyne, de uitbeelder van het Brugse leven, wordt nog
vertoond tot 17 juni in het Groeningemuseum. Hij overleed in 1968 op 86-jarige
leeftijd.
De kant herleeft was een tentoonstelling van 8/4 tot 7/5 door het Prov. comité voor
Kunstambachten ingeleid door mevr. Lieve van Damme - Ketele.
Ons medelid Pater J.B. Coomans werd door het stadsbestuur gehuldigd met een
retrospectieve bij zijn 70e verjaring, van 22/5 tot 10/6 in de bovenzaal van de Hallen.
Dr Devleeschouwer leidde de vernissage in, waaraan ook Hilmer Verdin deelnam
samen met de zangers Marleen en Walter Coomans, neef en nicht van de gevierde
en verbonden aan de Brusselse Munt.
Evolutie in de fotografie was een tentoonstelling in het Huidevettertshuis ingericht
door het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving van
6 tot 17 juni.
Na een drieweekse rondreis in de Verenigde Staten, waar tal van koncerten werden
gegeven, is het 102 zangers tellende Brugse knapenkoor Ons Dorado weer thuis.
Zondagochtend 22/4 kwam de groep in de luchthaven van Zaventem aan, waar
burgemeester Van Maele van Brugge de leider Paul Hanoulle en de knapen
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verwelkomde. Sedertdien traden zij o.m. op in de slotabdij Male ter opluistering van
de Eucharistieviering van het CVKV voor haar afgestorven leden (3 juni).

Brussel
Ons medelid letterkundige Maurice van Herreweghe heeft in zijn hoedanigheid van
Parlementslid een voorstel van Decreet ingediend houdende oprichting van één Opera
van Vlaanderen, tot regeling van de rijkstoelagen aan de vaste Operatheaters van
Antwerpen en Gent. Samenbundeling en onderling overleg is inderdaad het enige
middel om deze moeilijke kunstsector te doen standhouden. Wij hopen dat de
respektievelijke schepenen van Cultuur hierbij zullen kunnen aansluiten, aldus het
algemeen welzijn plaatsend boven de lokale partijbelangen. Men weet dat het
instandhouden van geisoleerde opera's ontzaggelijke sommen vereist, die bovendien
volkomen ondoelmatig worden aangewend tegen alle gezond verstand in.
De Dagen van het Vlaamse Lied kenden de medewerking van verscheidene dirigenten
uit ons Kunstenaarsverbond zoals Aimée Thonon (Lyceumkoor), Zr Clara Verstraeten
(Amabiliskoor) Madeleine Jacobs (Angelakoor), Piet van den Broek en Em. De
Cloedt. Liederen van verscheidene onzer componisten kwamen eveneens aan de
beurt: Juul Vijverman, Lode de Vocht, Flor Peeters, Marinus de Jong en Armand
Preud'homme. De uitvoering had plaats in het Omroepgebouw.
De Scriptores catholici hebben op 13/5 hun prijs toegekend aan L. Baeck voor zijn
DF-uitgave ‘Groei en onkruid in de welvaartstaat’, die door Prof. van Rompuy werd
geloofd. Bernard Kemp heeft zijn functie van Nederl. sekretaris overgedragen aan
zijn sekretaris Hugo Bousset. Prof. L. Luyckx kondigde een colloquium aan over
‘De christelijke auteur in een pluralistische samenleving’.
De plannen voor het te bouwen Museum voor Moderne Kunst kregen veel
belangstelling bij hun tentoonstelling in Residence Palace op 11 en 12/5 (architecten
Bastin en Beeck).
De prijs voor architektuur Robert Maskens 1972, verleden jaar ingesteld, heeft het
eerste bouwwerk van Wim Swinnen, een 26-jarige Limburgse architekt, bekroond.
Voor dit jaar worden er twee prijzen uitgeloofd (100.000 en 25.000 fr.) voor
constructies in België of het Groothertogdom Luxemburg. Inlichtingen: Pierre
Jeandrain, R. Vandendriesschelaan 71, 1150 Brussel.
‘Van Wappers tot Leys’ was een tentoonstelling van romantische kunst in de Kon.
Musea voor Schone Kunsten in april-mei.
Voor haar reeks originele lithografieën ‘Tijl Uilenspiegel’ uitgegeven door
Kunstforum werd in het kader van de Nationale Wedstrijd 1972-73 ‘De Vrouw en
het Kunstambacht’ gespecialiseerde afdeling van de Nationale Commissie voor
Kunstambachten bij het Ministerie van Landbouw en Middenstand, de eerste prijs
toegekend aan ons medelid Georgette De Groote - Tanghe uit St.-Michiels. Hartelijk
gefeliciteerd!
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De prijsvragen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten werden bekend gemaakt. De volledige lijst voor de jaren 1973, 1974 en
1975 samen met het reglement kunnen aangevraagd worden aan het sekretariaat der
Academie, Kunstlaan 43, 1040 Brussel. Wij vermelden onder de prijsvragen van de
klasse der Schone Kunsten:
1. Voor 1974: - Illustraties van een Vlaams werk (techniek vrij, minstens tien
platen) - Kamermuziekcompositie voor 3 à 5 instrumenten (geen beperking van
vorm noch duur). Insturen voor 15/1/74.
2. Voor 1975: - Sonate voor blaasinstrument en piano. Insturen voor 15/1/75.
3. Voor 1976: - Floris van der Muerenprijs: voor een oorspronkelijk
wetenschappelijk in het Nederlands geschreven werk op het gebied van de
musicologie. De auteur mag het 40e jaar niet bereikt hebben. Insturen vóór
31/8/76. Behalve de laatste (15.000 fr.) bedragen de prijzen steeds 30.000 fr.

Karel van Lorreinen of de levensvreugde was een tentoonstelling van 11/5 tot 3/4 in
de voormalig paleis van de graaf van Vlaanderen. Dit viel samen met de viering der
200e verjaaring van de Academia Theresiana, voorloopster van de huidige Academie
van Wetenschappen e.a.

Dendermonde
Onder grote belangstelling werd ons medelid kunstschilder Stephan Gorus (60 jaar)
op 27/5, in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, gehuldigd. Zijn
retrospectieve tentoonstelling oogstte veel succes. Op de vernissage spraken: de
heren Pauwels, afgevaardigde van minister Chabert; Luc Wiemeersch, schepen van
cultuur; inleider John Baert en onze provinciale voorzitter Albert de Longie, die de
groet bracht van het C.V.K.V. en de gevierde en zijn dame van harte feliciteerde.
De afdeling Dendermonde van het Davidsfonds organiseert een wedstrijd voor
kunstenaars tussen 18 en 40 jaar, woonachtig te Dendermonde of die leerling of
oud-leerling van de stedelijke akademie zijn. Schilderijen, keramiek, grafiek,
beeldhouwwerken, smeedkunst komen in aanmerking voor de prijs (10.000 fr.).
Inlichtingen bij mevr. Heymans, Sint-Gillislaan 15.

De Panne
Van 3 tot 31 augustus zal op het gemeentehuis de Internationale Tentoonstelling
Religieuze Tematiek plaats hebben. Zij wordt georganiseerd door de Vrienden van
de Moderne Religieuze Kunst, onder de auspiciën van Nederlandse Kultuur, provincie
West-Vlaanderen en Vlaamse Klub-Kust. De kunstkring KWB, het komitee Expansie
en Toerisme en het gemeentebestuur verlenen hun medewerking.
‘Religieuze tematiek’ wil ‘de kunst in haar meest spirituele vorm naar voren
brengen’.
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Er zal een beroep gedaan worden op Ensor, Permeke, Spilliaert, Gustaaf van de
Woestijne, Jacob Smits, Alfred Ost, Albert Servaes, Felix De Boeck, Romain De
Saegher, Gerard Baksteen, Albert Bockstael, Prosper de Troyer e.a. Er zal ook een
Campendonk zijn, een Peter Koenig en werk van kunstenaars uit Frans-Vlaanderen.

Deurle
Op 17/6 had de Jaarlijkse literaire Leievaart plaats van de Vereniging der
Oostvlaamse Katholieke Schrijvers op het domein van het kasteel bij dhr. de
Pesseroey-Welvaert. Hulde werd gebracht aan Dr. Em. de Waele (75 jaar) en
Toondichter Jan Douliez (70 jaar). Uitgevoerd werden ‘Traditie’ en ‘O, land’ (tekst
G. Haelman en B. Engels, muziek J. Douliez), ‘Sibelius’ en ‘Miel Kersten’ (tekst H.
Melen en G.J. Wijckaert, muziek J. Douliez).

Deurne
‘Antwerpse Wandtapijten’ uit de 16e en 17e eeuw worden tentoongesteld van 16 juni
tot 16 september in het Provinciaal Museum Het Sterckhof. Een merkwaardige groep
van 25 tapijten werd samengebracht uit de belangrijkste Europse verzamelingen o.a.
Stockholm, Wenen, Oxford, Kopenhagen, Krakau.

Edegem
Edegemse kunstenaars exposeerden in het gemeentehuis onder de auspiciën van het
gemeentebestuur van 5 tot 20 mei: M. Aerts, R. Borret, F. Theys, Bast. de Coninck,
M. de Groot, H. Deprins, F. Lauwers en A. van der Linden.

Ekelsbeke
De 12e Vlaamse Kultuurdag gaat door op 8 juli. Het rijke programma kan bekomen
worden op adres van de sekretaris, ons redactielid Luc Verbeke, Vanderhaeghenstraat
45, Waregem.

Faenza
Kunstenaars uit alle landen kunnen zowel individueel als in groepsverband deelnemen
aan de 1ste Concorso della Ceramica d'Arte contemporanea (eigentijds
keramiek-werk) waarvoor in Faenza prijzen van 100.000 tot 1 miljoen 250.000 lire

Vlaanderen. Jaargang 22

worden uitgeloofd. Inlichtingen bij het sekretariaat p.a. la Residenza Municipale,
Faenza.

Geel
Het St.-Dimfna- en gasthuismuseum, naast de merkwaardige Dimfnakerk, organiseert
van 31/5 tot 30/9 een belangrijke tentoonstelling van Tin en tinmerken uit 17e, 18e
en 19e eeuw.

Genk
Aan ons overleden medelid Heemkundige Albert Remans werd op 3/6 hulde gebracht
door een gedenkplaat op zijn geboortehuis vanwege de VTB. Hij was hoofdredacteur
van ‘Heidebloemke’ en van ‘Limburg’. De gedenksteen is werk van Jan Withofs.

Gent
† Matheus Stefaan De Laere O.P., die verscheidene publicaties op zijn naam heeft
en adviseur was van de Rederijkerskamer Jhesus met der Balsemblomme, overleed
op 62 jarige leeftijd op 7 mei. Een verdienstelijk en loyaal man zoals zijn
gevangenzetting zowel door de Duitse bezetters als door de naoorlogse repressie
bewijst.
Openbaar kunstbezit hield een propagandatentoonstelling in het St.-Lukasinstituut
in de laatste weken van mei, in het teken van ‘Kunst als kritiek’.
Walter Eysselinck werd benoemd tot artistiek directeur van het NTG vanaf 1 oogst
a.s., terwijl Albert Hanssens de zakelijke leiding behoudt. De directeurs bekloegen
zich over het tekort aan goede toneelwerken van jonge moderne Vlaamse auteurs.
Het Science Fictioncongres had plaats op 19 en 20 mei in de Rotonde en het Casino.
Ingericht door SFAN (sekr. S. Joukes, Haantjeslei 14, Antwerpen) met deelname
van buitenlandse verenigingen. De vereniging werd in dec. 1969 opgericht en heeft
vooral Vlaamse leden. Er werd ook werk geëxposeerd van SF-kunstenaars.
Aan het Nationaal Forum van de Grafiek is een prijs verbonden voor een kunstenaar,
jonger dan 40. De geselekteerde werken worden tentoongesteld in de gewezen
Sint-Pietersabdij te Gent van 1 tot 23 december 1973, evenals werken van kunstenaars
die niet aan de wedstrijd deelnemen. Reglement te bekomen bij het sekretariaat
Forumprijs 1973, mevr. N. Dhooghe-Pannin, Sint-Pietersplein 9, tel. 09/22.45.50.

Geraardsbergen
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De Vriendenkring Jan De Cooman wil in 1974 het feit herdenken dat de
kunstschilder-etser 25 jaar geleden stierf. Men denkt aan een retrospektieve in juni
1974, in het Kultureel Centrum der Abdij te Geraardsbergen. Daartoe spoort men
thans de verspreide werken van de kunstenaar op. Inlichtingen: Lestpolder 31, 9590
Zandbergen.

Hamont
De zesde Mars- en Showwedstrijden van de Lage Landen, georganiseerd door de
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia te Hamont onder algemene leiding van Jan Rijcken,
voorzitter van Fedekam Limburg en van St.-Cecilia, gingen dit jaar door tijdens de
Pinksterdagen op 10 en 11 juni. Voor deze wedstrijden, die voor het eerst plaatsvonden
in 1963 met deelname van nagenoeg 27 korpsen, waren er ruim 50 muziekkorpsen
uit Nederland en België.

Hasselt
Het A-capellakoor gaf zijn medewerking aan de uitvoering van Beethovens 9e
symphonie in Vorst Nationaal door het Ballet van de 19e eeuw, o.l.v. Béjart.
Felix Timmermans als tekenaar en schilder was een expositie in de Bank van Brussel
van 4 tot 26 mei.
Wittepoppentoren bracht van 27/5 tot 17/6 een zeer eclectische
overzichtstentoonstelling uit diverse kunststrekkingen.

Hoogstraten
De Koninklijke Turnhoutse Koncertvereniging o.l.v. Ernest Maes concerteerde begin
mei in het Klein Seminarie m.m.v. Ajoko Okamoto.

Knokke-Heist
Het Koor Cantabile, dat staat onder de leiding van onze pas verkozen beheerder
Jacques Maertens, hield in de weken voor Pasen een suksesvolle toernee in Oostenrijk,
met uitvoeringen o.m. in de abdij Melk en in het Weense Concertgebouw.
Op Hemelvaartdag hebben in het Casino driehonderd toneelliefhebbers de proklamatie
bijgewoond van de zesde toneelwedstrijd van het Noordstarfonds. Zestien Vlaamse
liefhebberskringen hadden aan de wedstrijden deelgenomen. In de groep A (Westen Oost-Vlaanderen) ging de palm naar ‘De Bacchanten’ van de Vlaamse Klub Kust
Oostende. In de groep B (Brabant en Antwerpen) was het goud voor de KKV
Toneelgilde Boom, Laureaat van beide gewesten samen werd Boom vóór Oostende.
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Kortrijk
Het Internationaal Koorfestival bracht zeven concerten in de Schouwburg, de
St.-Michielskerk en het Hospitaal van 24/4 tot 7/6 met diverse koren o.m. als
eindconcert de Brugse Cantores o.l.v. Aimé De Haene, met een glansrijke uitvoering
van ‘Die Schöpfung’ van Haydn. Ook Leonce Gras kende grote bijval met het
BRT-koor voorbereid door Vic Nees. Hij werd op biezondere wijze gehuldigd.
De Gravenkapel van de Gravelijke Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt gerestaureerd.
Een zaal zal in gebruik gesteld worden om er de kunstschatten van de kerk ten toon
te stellen. Men verwacht nog deze zomer de voleinding der werken.
Hedendaagse Belgische schilders en beeldhouwers werden verzameld uit de
privaatcollectie van Rotary-leden en vertoond in de stadschouwburg van 6 tot 18
juni. Inleider was André Demedts.

Kuurne
† Kunstschilder Albert Hoet overleed begin februari. Hij was leraar aan de Academie
te Izegem en het College te Kortrijk. Een man met een fijnzinnige kunstsmaak en
bovendien een zeer goed mens, waarom gezin en vrienden diep treuren. Onze innige
deelneming.

Leuven
De 9de Nationale Muziekwedstrijd Pro Civitate heeft plaats te Leuven, van 4 tot 11
november 1973, in de Stadsschouwburg, de Gotische zaal van het Stadhuis (Europese
Prijs) en het Lemmensinstituut (orgelwedstrijd). Tijdens het openingsconcert door
het BRT-Kamerorkest o.l.v. Fernand Terby en het slotconcert door het Nationaal
Orkest o.l.v. Louis Weemaels, vallen als solisten te beluisteren laureaten van de Pro
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Civitate-Wedstrijd 1972 die te Hasselt en te Tongeren plaatsgreep. De LP-plaat met
fragmenten van de proef voor Europese Prijs, die op 15 november 1972 in het Tongers
Stadhuis gebeurde, is verkrijgbaar aan de prijs van 195 fr. bij het
Wedstrijd-sekretariaat, Gemeentekrediet van België, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.
Een Provinciaal museum gewijd aan de artistieke nalatenschap van het
kunstenaarspaar Pierre van Humbeeck-Marie Piron werd door Brabant opgericht
(St.-Jorisdal, Mechelse vest 108). Conservator Jan van Hemelryck verzorgde de
catalogus. Thans worden voornamelijk de religieuze werken uit de collectie
geexposeerd (van 10 mei tot 31 oktober).
Moderne wandtapijten van Brabant worden in het stedelijk museum vertoond van
16/5 tot 12/6, waarna de stedelijke Academie aan de beurt komt (20/6 tot 3/7) en de
Leuvense kunstkamer (29/8 tot 11/9).
De Clauwaert-boekengilde viert haar 25-jarig bestaan met een jubileumeditie van
De Pillecijns ‘Scheppend proza’. Zij werd gesticht op 28/10 door Willem van Eynde,
P. Rubbens en H. Daeye, richtte literaire avonden in en bezit thans een romanreeks,
een novellenreeks en een reeks schooluitgaven (Caleidoscoop der Nederlandse
letteren). Hartelijke felicitaties aan deze gilde die letterkundigen, onderwijs en lezers
veel diensten bewees.
Vlaamse prominente beeldende kunst werd in het sportinstituut op 3/5 geopend door
Minister Chabert, in het kader van het Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres. Het
bevatte een keus van 27 kunstenaars m.m.w. van kunstforum Schelderode
samengebracht.
Het ‘Fiere Margriet’-juweel wordt jaarlijks door Het Kersouwke uitgeloofd. Het is
een beeldje van de hand van Lens, dat de Fiere Margriet van Leuven voorstelt, en
het komt de toneelliefhebber of -liefhebster toe die in de loop van het seizoen, de
beste prestatie bracht. De uitreiking gebeurde ditmaal voor de 16e keer, en het juweel
ging naar Esther D'Have voor haar vertolking van Sorel Bliss in ‘Hooikoorts’.

Lier
Door de Lierse kunstkring Konvent werd een brochuurtje uitgegeven Felix
Timmermans en het Lierse begijnhof. Het is een schets van een wandeling over het
hof met bespreking van de plaatsen die in de werken van Timmermans voorkomen.
Het is verlucht met tekeningen van F. Timmermans. Te bestellen: (15 fr.) bij het
secretariaat van Kunstkring Konvent: Vredelaan 32.
Vroeger, op 21 december jl., had het Davidsfonds zijn uitgave ‘Met Felix Timmermans
door Vlaanderen’ aan Marieke Timmermans aangeboden. Het betreft een verzameling
uit Timmermans' werk. 35.000 DF-leden hebben ervoor ingetekend.
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Lissabon
In het Internationaal Vioolconcours van de Europese Radio-unie werd Edith Volckaert
in de finale als eerst geklasseerde laureate uitgeroepen. Zij is assistente en oud
leerlinge van Carlo Vanneste aan het Vlaamse Koninklijke Muziekconservatorium
te Brussel. Hartelijk gefeliciteerd.

Lokeren
Galerij De Vuyst, Kerkstraat 46, vertoonde onder de titel ‘Kunstschilders van de
Galerij’ werk van een vijftiental Vlaamse kunstenaars, van 21/4 tot 9/5.

Luithagen
De Kruisweg van Servaes werd tot 4/5 geexposeerd in het klooster waar hij was voor
bestemd. Thans berust hij weer in de Cisterciënserabdij te Tilburg.

Maastricht
Jonge plastiek uit België werd vertoond door ons Bestuur voor Internationale Culturele
Betrekkingen in het Bonnenfantenmuseum tot 27/5 met o.m. werken van C. Bailleux,
R. Bonduel, E. Cardon, J. Decock, J. Dries, J.P. Laenen, Roberte Mestdagh, J. van
de Kerckhove, Koenraad Tinel, P. Van Rafelghem en Hilde van Sumere.

Male
Een Interpretatiekursus voor barokmuziek gaat door in het slot van 19 tot 30/8.
Cursusleiders: Jos van Immerseel, René Jacobs, Oswald van Olmen, Pol Dombrecht
en Johan Huys. Inschrijven voor 20/7 door storting van 500 fr. op giro 23.562
Kredietbank Gent, voor rekening Vlaamse Federatie van Jonge Koren.

Mechelen
De stad herdacht verleden jaar het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Beiaardschool
Jef De Nyn. Als blijvend aandenken werd een jubileumboek over de beiaard
uitgegeven van dhhr. Joossens en Godenne, waarin o.a. getuigenissen over alles wat
met de beiaard verband heeft, beiaarden en beiaardiers, een verslag over het 50-jarig
bestaan der school en een keuze uit de kaften van de verschillende beiaardprogramma's
sedert 1923.
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Merelbeke
Het jaarlijks kongres voor jongeren van het Algemeen Kristelijk Vlaams
Toneelverbond Oost-Vlaanderen werd gehouden tijdens het weekeinde van 28 tot
30 april in het Domein te Berg. Toneelfragmenten werden opgevoerd op zondag, om
14 u., 17.30 u. en 21 u. Bij die gelegenheid werd op maandag de Nationale Kaderdag
1973 van het N.V.K.T. gehouden.

Middelburg
Aansluitend bij het Belgisch Abdijenjaar wordt ook de Zeeuwse Abdij van Middelburg
aan de orde gesteld met o.m. een tentoonstelling van oorkonden enz. Van 26 mei tot
1 september.

Mol
De G.O.K. (Ginderbuiten Ontspannings- en Kultuurkring) verbonden aan de jonge
Ginderbuitenparochie heeft reeds een druk programma van concerten,
tentoonstellingen, weekeinden e.a. achter de rug. Het staat open voor alle gezindheden
en beschikt voor zijn activiteiten over eigentijds opgevatte kerk en parochiecentrum.

Mortsel
De actieve kunstkring De Cirkel hield zijn gezamelijke tentoonstelling in het
gemeentehuis van 13 april tot 1 mei. Inleidster was Dra Phil Mertens van de
Koninklijke Musea te Brussel.

Neerpelt
Onder de titel Zeefdrukken - 3 × 11 Limburgse kunstenaars werd een promotie- en
verkoopstentoonstelling samengesteld die gedurende een jaar een tournee binnen en
buiten de provinciegrenzen zal maken. Zij ging van start te Neerpelt n.a.v. het
Internationaal Muziekfestival voor de Jeugd en blijft aldaar toegankelijk tot einde
mei. Volgende kunstenaars werden geselecteerd: Jan Withofs, Hélène Keil, Albert
Daniëls, Dré Sprankenis, Jos Jacobs, Vincent Van den Meersch, Francis While, Téjo
Vandenbroeck, Jos Jans, Urbain Mulkers en Hugo Duchateau. Een geïllustreerde
folder begeleidt de verzameling.

Oostburg
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Vlaamse kunstenaars tussen Schelde en Leie exposeren van 2 juni tot 31 oogst in het
Oud-Ziekenhuis in het kader van ‘Vlandriade '73’, ingericht door de vzw Open Kring.
Nemen o.a. deel: Marcel De Becker, Mia Deprez, Norbert de Wispelaere, Marcel
van de Walle en Julien van den Hende.

Oostende
De zesde Europaprijs voor Schilderkunst werd toegekend aan Michel Tyszblat
(Parijs). De prijs bedraagt 200.000 fr. De tweede prijs, 50.000 fr., ging naar Jacques
Nyst (Sprimont), de derde, 25.000 fr., naar Roger Nellens (Knokke). Gouden medailles
werden toegekend aan de Japanner Ado, de Deen Arnoldi, de Australiër Kennedy
en de Belg Kuyken. Er waren niet minder dan 1700 werken ingezonden. Gedurende
het seizoen zal een selectie te zien zijn in de ingangshal van de Kursaal in een
presentatie van ons redactielid Willy Bosschem (16/6 tot 5/9). Gezien het groot aantal
inzendingen van kunstenaars die voor de juryleden totaal onbekend zijn, kan men
zich afvragen of een dergelijke prijs nog zijn heeft tenzij voor toeristische doeleinden.
Wat niet belet dat we ons verheugen om de medailles verworven door een twintigtal
Vlaamse kunstenaars zoals O. Kuyken, H. Duchateau, G. Baekelmans, R. Devolder,
Cyr Frimout, B. Hellemans, J. Jans, J.P. Lowie, U. Mulkers, R. Simoens, L. Taeymans,
J. van den Abbeel, T. Van den Broeck, H. Van den Broecke, J. Vanderheyden, H.
van Nazareth, M. Verdren, Maio Wassenberg en Jan Withofs.
De 14e Rikke Schmitz-wedstrijd voor tweespraken van de W.T.B. gaf als winnaars
‘Kunst en Broedermin’ (Staden), ‘De goudblomme’ (St.-Niklaas) en ‘de Alsembloem’
(Alsemberg).
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Rotterdam
Te Rotterdam had het jaarlijks internationaal concours voor de interpretatie van
moderne muziek plaats. 74 jonge musici hadden ingeschreven. Na tot de finale te
zijn doorgedrongen wist de jonge saxofonist Norbert Nozy er de vierde plaats te
behalen met werk van Claude Coppens, Frans Danneels, André Van Belle, Paul
Arma, J.P. Rieunieux, Hendrik de Recht en W. Eilsma. Hij is student van Prof. Elie
Apper, Willy Demey en Claude Coppens aan het Vlaamse Koninklijke
Muziekconservatorium te Brussel.

St.-Amandsberg
De prijs Staf Bruggen werd op 20 mei uitgereikt aan ons medelid Florent Barbry,
leider van het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen (Westouter). Behalve een
eucharistieviering en een bloemenhulde op de Campo Santo werd een in memoriam
Antoon Vander Plaetse gehouden (eerste voorzitter van het Herdenkingskomitee Staf
Bruggen). Jerome De Pauw sprak over Staf Bruggen als bezieler van de jeugd. Maurits
van Herreweghe volgt Vander Plaetse op als voorzitter.

St.-Martens-Latem
Religieuse kunst van heden wordt vertoond van 8 tot 24/6 in de Latemse galerij door
de vzw St.-M.L.-kunstenaarsdorp. Werken van Bosschem, Claerhout, De Cocker,
Delhez, De Bruyne, Dewaele, Maeyens, Oosterlynck, Pauwels, Smet, vande Perre,
Vereecken, Gernay, Colbrandt, Ensor, Hendrickx.

St.-Niklaas
Het Reynaertspel ging door op 26 en 27 mei op de grote markt, naar de teksten van
Willem uit de 12e eeuw in een bewerking van Jos Houben. Het schitterende spektakel
kende een verdiend sukses.
Het goudland van de Lithografie II wordt vertoond van 8 tot 30 juni; werken van
talrijke kunstenaars uit binnen- en buitenland o.a. Felix de Boeck, Jan de Winter,
Alice Frey, J. Govaerts, Pol Mara, Paul Smolders, Maxime van de Woestijne.

St.-Winoksbergen (Bergues)
Op zondag 24 juni organiseert de Michiel De Swaenkring (Duinkerke) een Vlaams
bierfeest te St.-Winoksbergen (Bergues) in Frans-Vlaanderen. Een Vlaamse
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oberbayerngroep werkt eraan mee. Het feest vangt aan om 17 uur in de zaal Vauban,
Marché aux Bestiaux. Een koor uit Duinkerke (25 leden) zingt Vlaamse liederen.
Vlamingen van deze zijde van de landsgrens zijn welkom.

Strombeek-Bever
Het 40ste Koninklijk Landjuweel wordt tijdens het seizoen 1973-1974 gehouden in
het voor enkele weken door Minister Chabert geopende Kultureel Centrum te
Strombeek-Bever. Acht verenigingen kunnen voor deelneming aan het tornooi
aanvaard worden. De kandidaturen dienen ingezonden te worden aan de voorzitter
van de kommissie van toezicht op het Landjuweel, Flor Demedts, Markt 14, 9930
Zomergem, tegen 30 mei. Reglement bij het sekretariaat van de kommissie,
Meersstraat 24, 9830 Sint-Martens-Latem; tel.: 09/52.57.54 Openingsplechtigheid
op zondag 24 juni te 11 u. te Strombeek-Bever.

Tielt
Kelderteater Malpertuis presenteerde in de maand mei het stuk ‘Play Strindberg’
van Dürrenmatt. Elke zaterdag avond houdt de Malpertuis Teaterclub samenkomst
in het foyer naast het teater met diverse activiteiten.

Tienen
De Poppenteaterprijs werd gewonnen door het Kleine Wereldtoneel (Amstelveen),
gevolgd door de Hasseltse Tijl, het Gentse Marionettenteater Taptoe en het Izegemse
Garageteater.

Tongeren
Basilica Contact Bulletin is aan zijn 13e jaargang, waarvan het eerste nummer
verscheen met een rijke geïllustreerde documentatie over de Concerten, die dit jaar
in het Limburgse doorgaan. Bestellen: sekret. Basilicaconcerten, Gallo-Romeins
museum. De Basilica Concerten hebben zoals gezegd hun inzet gekregen op 3 juni.
Het werd een groot sukses voor het werk van eigen Vlaamse kunstenaars o.l.v. Leonce
Gras. Composities van Mortelmans en vooral de Psalmen van Jules Vannuffel kenden
veel bijval. Dank zij de energie van Cam. Swinnen e.a. en tevens dank zij de degelijke
programmatie krijgt men dit jaar weer een uitstekende reeks concerten.

Tongerlo
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De abdij wordt op bepaalde dagen geheel of gedeeltelijk voor het publiek opengesteld.
Er is een abdijgids (100 fr.) en een diavoorstelling in de Boerenkrijgschuur, evenals
geleid bezoek voornamelijk aan kapittelzaal (archieven en statistieken), kloosterpand
(kunstschatten), prelatuur (schilderijen) en da Vinci-museum. Hedendaagse religieuze
kunst (inrichter vzw Scheppende Handen) wordt tentoongesteld in de
Boerenkrijgschuur van 9 tot 15/8.

Turnhout
‘De Warande’, het Turnhoutse cultuur- en ontmoetingscentrum, organiseert een reeks
tentoonstellingen o.a. ‘De Kempen rond de eeuwwisseling’ (J. Smits, A. van Dyck
e.a.) van 8/6 tot 15/7, ‘Openbaar kunstbezit’ (20/7 tot 2/9), en Speelsculpturen van
Kortekaas (3/8 tot 16/9). Verder krijgt ook het Begijnhofmuseum een vernieuwde
belangstelling dank zij het ‘Begijnhofjaar’.

Venetië
Op de Biënnale voor plastische kunsten die in '74 te Venetië zal plaatsvinden, wordt
ons land vertegenwoordigd door Jan Burssen, Frans Minnaert en José Vermeersch.
Deze beslissing werd genomen door de minister van Nederlandse kultuur Chabert,
op voorstel van de nationale kommissie van advies voor plastische kunsten.

Waregem
Van 21 april tot 3 mei liep in de Galerij Da Vinci het Lentesalon, dit jaar gewijd aan
de Bloem in de Kunst. Zestig bloemstukken, gebracht door kunstenaars als Eric
Verwaerde, Marcel Vervaet, Remi Vanhoutte, Lea Vander-Straeten, Roger Vanden
Driessche, Marcel Van Biervliet, Rose Marie Laconte, Roger Deschrijver, Tuur De
Rijbel, A. Demets-Van den Heule, Frans Degroote en Leon Beel, hebben de wanden
van de Da Vincizalen versierd.
De 26e Frans-Vlaamse Kultuurdag zal plaats hebben op zondag 9 september 1973,
in het Kultuurcentrum, Zuiderlaan, 39. Op het programma: - Om 9 uur: Opening van
de tentoonstelling: Merkwaardige dokumenten uit Frans-Vlaanderen. - Om 10 uur:
Sektievergaderingen: 1. Onderwijs. 2. Literatuur, Pers, Toneel. 3. Jeugd. 4.
Heemkunde, Volkskunde, Geschiedenis. 5. Grenskontakten. 6. Familiekunde. 7.
Ekonomie. - Om 14 uur: Akademische zitting met uitreiking van de prijzen aan de
deelnemers van de Nederlandse Taalprijsvraag voor Frans-Vlamingen.
Voor het eerst wordt een uitgebreide programmabrochure samengesteld die U kan
toegestuurd worden in de tweede helft van augustus. Daarin zullen alle steunbijdragen
voor 1973 worden vermeld. Die kunnen overgeschreven worden op de postrekening
538041 van Luc Verbeke, Vanderhaeghenstraat 46, Waregem.
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Westende
In het Vakantiecentrum ‘Zon en zee’ werd op 4 juni een dubbele tentoonstelling
geopend door Minister Chabert en staatssekretaris van de Wiele. Enerzijds een keuze
uit de reserves van Vlaamse kunst van het Antwerpse Museum (gepresenteerd door
Dr Walther Vanbeselaere) anderzijds een keuze van hedendaagse Vlaamse kunst
met Felix en Tonet Timmermans, Jeanne Cremers, Michèle Broeders en Yves Rhayé
(gepresenteerd door Jozef Verhelle).

Wilsele
De Driejaarlijkse Schildeprijs van Wilsele, die op initiatief van ons medelid Juliaan
Haest tot stand kwam, is op 31 mei voor de tweede maal uitgereikt geworden. Er
waren 45 inzenders met 120 werken. De laureaten zijn Yvonne van Eepoel-Valgaeren
(Korbeek-Lo, 1e pr.), Hubert Jacobs (Werchter, 2e pr.) en Georges Michiels (Gelrode,
3e pr.), waarvan men de werken als neo-expressionistisch heeft gekenmerkt. Hartelijk
gefeliciteerd.

Abdijen in Vlaanderen
Wij ontvangen honderden aanvragen naar losse exemplaren van dit eerste nummer
van jaargang 1973 (nr. 131), zodat het ons onmogelijk is, hieraan te voldoen. Wij
kunnen enkel nog exemplaren van nr. 131 leveren indien u een abonnement neemt
op de volledige jaargang (318 fr. op giro 95.76, Bank van Roeselare).
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Korte golf
Leden van het Kunstenaarsverbond sturen tijdig berichten: Redactie,
Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare
* Kunstschilder Paul Art uit Oudenaarde exposeerde in Galerij Royal Ensor te
Brussel tot 25 mei.
* Schilderijen en grafisch werk van Paul Baert wordt van 3 tot 17 juni
tentoongesteld in kunstgalerij Ledeganck (dir. Joris Deturck) te Eeklo. Inleider
was Drs A. De Poortere.
* Sonja Rosalia Bauters heeft in Graph-X te St.-Niklaas haar werken ten toon
gesteld tot 6 mei. Nadien was zij in de Galerij Oude Post te Mol tot 13 mei.
* Muziek van Armand Beliën op teksten van Jan Custers werd op LP uitgegeven
onder de titel ‘Kinderwereld I’. Het zijn 29 liederen voor taal- en zangonderricht
in lager en kleuteronderwijs. Productie door de zangvereniging ‘De Meerlaan’
(Vorst-Kempen), uitvoering ‘De lijsterbekjes’ (Hasselt) o.l.v. Anna Leemen.
Orkest Gaston Nuyts. Uitgave met de biezondere steun van Min. van Mechelen.
* Van Rome-prijswinnaar Alfons Blomme en enkele andere kunstenaars is het
werk dagelijks in de late namiddag te bezichtigen in het Blomme-museum,
Ooststraat, Roeselare.
* De uit Pittem afkomstige Brugse kunstsmid Roger Bonduel maakte het
‘Feniks-monument’ dat te Pittem op 3 juni opgericht werd ter herdenking van
de Pittemse missionarissen die doodgemarteld werden in Zaïre, nl. Zr Julia van
den Driessche (Bamalia, 1964) en P. Jozef van den Broucke (Buta, 1965).
* Een der exposanten van de Brugse Kunstweek, die inzette op 29 mei in de
vroegere Innovation-gebouwen welke thans aan de stad behoren, was Renaat
Bosschaert met keramiekwerken. Fernand Bonneure deed de voorstelling.
* In de Standaard galerij te Kortrijk kon men de laatste werken bewonderen van
Willy Bosschem tot 25 mei nadat hij ook nog in de gelijknamige Oostendse
galerij had geëxposeerd.
* De vermaarde vernieuwde Heilig-Bloedprocessie ging op 31 mei uit met wagens
ontworpen door Fernand Boudens, in een historische conceptie van Antoon
Viaene en in een regie van Tony Willems.
* De organist R. Bosmans houdt verscheidene concerten o.m. in de begijnhofkerk
te Turnhout (9/6, 10/6, 24/6 en 15/8).
* Het eerste essay van Hugo Bousset, de nieuwe sekretaris van de Scriptores
catholici en docent aan St.-Thomas en St.-Aloisius te Brussel, heet ‘Schreien,
Schreeuwen, Schrijven’, de drie strekkingen in een belangrijk deel van de
Nederlandse prozaliteratuur van '67 en '72. Het verscheen bij Orion in de reeks
‘Literair atelier’ (240 blz., 285 fr.).
* Van Katrien Broes verscheen als uitgave van St.-Andriesabdij,
Zevenkerke-Brugge, het verhaal ‘Petrus’.
* De Limburgse kunstschilder Flor Bruninx heeft geëxposeerd in Mariaburcht te
Stevoort omstreeks Pasen, in het kader van de jubileumviering van dit Instituut.
* De steeds actieve kunstschilder André Bulthé vertoonde zijn laatste werken in
galerij Ter Ponte te Kortrijk tot 6 juni.
* Harry Buyck, de Kapellese kunstschilder, komt aan de beurt in Kunstcentrum
Hof de Bist te Ekeren van 11 tot 26/8.
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* De Tongerse kunstenaar Raoul Chanet exposeert schilderijen in het
Raiffeisengebouw te Sint-Truiden, Grote markt, van 7 tot 24 juni. Albert Doucet
leidde in.
* De kunstschilderes May Claerhout stelt haar laatste werken tentoon in de
Kortrijkse Standaard Galerij tot 19 juni.
* Jan Cobbaert heeft na zijn tentoonstelling te Tielt geëxposeerd in de galerij
Arduin te Brussel gedurende de maand mei.
* Hof ter Bist te Ekeren had in mei kunstschilder Marcel Cockx tot gast, nadat
deze tot 9/5 in galerij Pro Arte te Gent had tentoon gesteld.
* Tot 10 juni kon men het werk van Yvonne Coeck bewonderen in het
Ghestela-centrum te Berlaar samen met de andere Hnita-kunstenaars.
* Ludo Colman heeft zijn kunstwerken, die aansluiten bij de gewone dingen van
alle dag, in zijn eigen stad St.-Niklaas tentoon gesteld in galerij Graph-X tot 3
juni. Inleider was Daniel Antheunis, kultuurattaché van de stad.
* In de Kredietbank te Halle exposeerde tot 30 mei edelsmid Camille Colruyt.
* De Duffelse kunstenaar Willy Cools stelde ten toon in galerij Mylène te Heist
op de Berg tot 16 mei. Het was Remi de Cnodder die de vernissagetoespraak
hield.
Willy Cools had ook nog een tentoonstelling in het Ghestela-centrum te Berlaar
tot 10 juni.
* Naar aanleiding van het gouden kloosterjubileum van kunstschilder Jan Baptist
Coomans verscheen bij Lannoo een huldeboek ‘Pater Jan-Baptist Coomans,
schilder van duizend portretten’ geschreven door Geert Staarink, zijn ordegenoot.
* Jeannine Coppens exposeert wandtapijten in kunstgalerij Esschius, het stemmige
kunstcentrum in het Diesterse Begijnhof, van 1 tot 31 juli.
* De kunstenares uit Den Haan Jeanne Cremers houdt een tentoonstelling in juli
in het Boudewijnpark te St.-Michiels-Brugge, met enkele naïeve kunstwerken.
* Over kunstschilder Roger De Backer verscheen bij zijn 75e verjaring een
luxe-uitgave met 333 afbeeldingen van werken, die kan bekomen worden door
de storting van de lage prijs van 600 fr. op giro 21.45.33 R. de Backer,
Gaverkestraat 38, 8790 Waregem (+ 25 fr. verzendingskosten). Gehandtekend
door de kunstschilder. Een jubileumretrospectieve ging door in de kunstkelder
van het Museum te Deinze van 14/4 tot 8/5.
* Annie Debie exposeerde in galerij Jeanne Buylaert te Antwerpen tot 25 mei.
* Onze Eredeken-schilderkunst Felix de Boeck neemt deel aan de tentoonstelling,
die de galerij Gmurzynska te Keulen (Schaafenstrasse 67) vanaf 13 juni wijdt
aan de drie ‘Pioniere der abstrakten alerei in Belgien 1915-1930’. De opening
werd gedaan door ambassadeur Phil. de Schoutheete de Tervarent, in
aanwezigheid van Felix de Boeck en mevr. wed. Servranckx; Albert Dusar
vertegenwoordigde ons Kunstenaarsverbond. Vermelden we nog dat de uitgave
wordt voorbereid van een kleurlithografie van de schilder, betiteld ‘Drogenbos’
en beperkt tot 100 ex., waarvan 20 op japanpapier. Men kan nu reeds bestellen
t.n.v. Fr. de Hertogh, St.-Jobsteenweg 731, 1180 Brussel-Ukkel (tel. 74.39.90)
of door storting op giro 749.987, F. de Hertogh, Brussel.
* De Antwerpse kunstenaar Albert de Bois zal tot 8 juli tentoonstellen in Country
Gallery te Kalmthout.
* Kunstschilder Geroen de Bruycker stelt op zijn beurt zijn werken tentoon in
Pro Arte Christiana, het bloeiende kunstcentrum van Vaalbeek (tot 17 juni).
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* Te Brugge in Flat 5 nam kunstschilder Jan de Breucker deel aan een
groepstentoonstelling samen met Joost de Bruyne.
* Kunstschilder Joost De Bruyne huldigde zijn ‘Environment’ in bij W. Beckers
op 17 mei te Kapellen-bos.
* De kunstschilder Gilbert Declercq uit Zwijnaarde, free-lancetekenaar en leerling
van Raoul Servais op het gebied van de animatiefilm, exposeerde in da Vinci
te Waregem van 5 tot 20 mei.
* Remi de Cnodder leidde de tentoonstellingen in van kunstschilder W. Steyn
(ASLK, Antwerpen), S.A. Boero (Esschius, Diest), Willy Cools (Mylène,
Heist-op-de-Berg) en Lil. Contamorra (Modern Art Gallery, Antwerpen). Bij
de vernissage van de tentoonstelling Pol Mara te Göteborg legde hij kontakten
voor de opname van Vlaamse artiesten in het programma der Zweedse galerijen.
Ook de tentoonstellingen van Roland van den Bussche en Mariette Roos (gal.
Ahrend) en deze van Dodeigne werden door hem ingeleid; voor deze laatste
stelde hij de cataloog samen. Ons medelid sprak tenslotte de feestrede uit in het
Palazzo del Parco te Diano Marina bij de uitreiking van de prijs 1973.
* Gilbert Decock, uit Knokke, exposeerde van 29/4 tot 16/5 in galerij Waumans
te St.-Niklaas. Drs Phil Mertens sprak op de vernissage.
* Omer De Dier (ps. Omar Robinon) schreef de toneelstukken ‘De nauwe kamer’
en ‘Tony en Alice’ die gedurende vijf weken op het programma waren van het
Nieuw Vlaams Toneel De Waag te Antwerpen van 24/4 tot 29/5.
* Beeldhouwer Jeanne De Dijn, uit Dendermonde, was met haar werk
vertegenwoordigd in de collectieve ‘Vlaamse Prominente Hedendaagse
beeldhouwkunst’, welke in de nieuwe sporthalle van het Instituut voor
Lichamelijke Opvoeding van de Universiteit te Leuven werd gehouden naar
aanleiding van het Elfde Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres.
Werken van haar werden eveneens opgenomen in de ‘Derde Triënale
Beeldhouwwerk’, welke in het stadspark van St.-Niklaas werd ingericht door
het stadsbestuur en de Wase Kunstkring.
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* Mede onder leiding van Jo Deensen verscheen een LP ‘Hier spreekt men
Oostends’, met deelname van talrijke Oostendse figuren, die folkloreliedjes en
teksten ten gehore brengen. Zij werd op een receptie aan burgemeester Piers in
het Raadshuis aangeboden.
* Jozef De Keyser, de beeldhouwer uit Menen, was de uitvoerder van de Robrecht
van Bethune-gedenksteen, die ingehuldigd werd in de St.-Maartenskerk te Ieper
op 18/3.
* André Delbaere zorgde voor prachtige tekeningen in het platenboek ‘Abdijen
in Vlaanderen’, ter perse liggend nieuw deel van de Flandria Illustrata van Bert
Peleman.
* Van Anne Dellart verscheen de dichtbundel ‘Krishana of schrijven op de leegte’
in de reeks ‘Bladen voor de Poëzie’ bij Orion te Brugge (jrg. 21, nr. 1, 56 blz.,
80 fr.). Men kan ook bestellen bij de schrijfster (Burggravenstraat 12, Melsele).
* Van Victor Delhez, de in Zuid-Amerika verblijvende Antwerpse kunstenaar,
die door velen als de grootste der Vlaamse hedendaagse houtsnijders wordt
beschouwd, werd een stemmige tentoonstelling gehouden in ‘Den Bellaert’,
Blauwmoezelstraat 5 te Antwerpen (tot 31 mei).
* Kunstschilder André Deman exposeerde in de maand mei in Studio Jacobs te
Knokke-Héist.
Op dit ogenblik is hij met zijn werken in galerij Marca te Gent tot 21 juni.
* Op Wittentak te Ronse werd zoals alle jaren in de lente het atelier opengesteld
van kunstschilder Armand Demeulemeester. Tot 1 juli exposeert hij daarna in
galerij Sienjaal te Gent.
* De tentoonstelling Gabriel de Pauw liep in galerij Nova 27/4 tot 15/5. Inleider
was de letterkundige Frans van Isacker, die een monographie over deze
kunstenaar heeft geschreven, waarvan het verschijnen eerlang verwacht wordt.
* Van de romancier en criticus Frans Depeuter, redacteur van Heibel, verscheen
een nieuwe novellenbundel ‘Het sneeuwmeisje’, bij de boekengilde MBK te
Borsbeek. Men kan ook bestellen bij de auteur (Zandstraat 14, Herentals).
* Mia Deprez neemt deel aan de tentoonstelling ‘Kunst in Europa’ van de Europese
raad van Kunst en Esthetiek te Brussel in het Rogiercentrum van 16 tot 28 juni.
* Letterkundige Raoul M. De Puydt verzamelde persoonlijke beschouwingen
onder de titel ‘Een menselijke revolutie’, brokstukken uit een dichterlijke rede
(104 blz.). Men kan bestellen door storting van 125 fr. op giro 9804.61 van de
auteur, Moermanslaan 2, 1710 Dilbeek.
* De letterkundige en componist Clem De Ridder, sekretaris-generaal van het
Davidsfonds, werd benoemd tot Direkteur van het Brussels Kontakt en
Kultuurcentrum (CCC), de belangrijke instelling ter bevordering van het Vlaams
kultuurleven. Hartelijk gefeliciteerd.
* Stanislas Deriemaeker, de Antwerpse katedraalorganist en conservatoriumleraar
(die ook doceert aan de KUL) trad o.a. op in Osaka, Okayama en Aïoï. Op de
terugreis speelde hij een liefdadigdheidsconcert in Hong-Kong. Overal tekende
zich grote belangstelling af. Verder gaf Stanislas Deriemaeker nog
meesterkursussen aan de Elisabeth-universiteit in Hiroshima en het
Palestrina-instituut te Osaka. Aan beide instellingen werken Vlaamse
leerkrachten. Frans Boon is leraar orgel in Hiroshima. Prof. Robert Vliegen
leidt het Palestrina-instituut.
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* Luc De Ro stelde zijn laatste werken tentoon in Huize Ernest Claes te Zichem.
* André Deroo exposeert van 1/6 tot 1/7 te Oostende, Zeedijk 121 (tussen
Mediacenter en Royal Palace) in galerij Silvarouvres.
* Mgr Cardinale, pauselijk nuntius, bracht een bezoek te St.-Amands aan het
atelier van Romain de Saeger, de bekende schilder van religieuze kunst, aan
wie hij een werk voor het Vatikaanse museum overhandigde.
* De Kortrijkse schilderes Marthe de Spiegeleir, waarvan het werk meer en meer
erkenning krijgt, stelt haar schilderijen tentoon in de Oostendse Standaard Galerij
tot 19 juni.
* De ‘Inleiding tot het muziekbeluisteren’ van Ignace de Sutter is thans aan zijn
zevende druk in een eenvoudiger uitgave (280 blz., 160 fr., Orion Brugge).
* Dr. Luc Devliegher liet bij Lannoo een nieuw deel verschijnen van zijn zeer
gewaardeerde reeks ‘Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen’. Het betreft ‘De
‘Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk, een wetenschappelijke kunsthistorische
inventaris’ (495 fr. 160 illustraties).
* Kunstschilder Georges D'heedene uit Zulte exposeert in galerij Deurlica te
Deurle tot 24 juni.
* De stadsbeiaardier van St.-Niklaas J. D'Hollander bespeelt de beiaard van
St.-Pieters te Mol op 14/7 voor een koncert in het kader van de Kempense
beiaardconcerten.
* Lucien D'hondt exposeerde gedurende de maand mei in galerij Afsnis te Gent.
* Van de Brugse kunstenaar Maurits Dousselaere was het werk te bewonderen
tot eind mei in galerij Ter Kloefe in het stemmige Damme.
* De eminente letterkundige Gaston Duribreux werd door het Oostends
stadsbestuur gehuldigd bij zijn 70e verjaring in een ontvangst op 29 mei.
* ‘Kijk, paps, een Belg’ van Gaston Durnez prijkte in maart en april opnieuw op
de bestsellerslijst van de vlaamse boekhandel.
* ‘Limburg: toeristisch trefpunt. De mooiste wegen in stad en land’ is een
pasverschenen werk van onze provinciale voorzitter voor Limburg Albert Dusar
(Lannoo, Tielt).
* Kunstschilder Etienne Elias uit Oostende kende een geslaagde tentoonstelling
in het Camden Arts Centre te Londen. Nadien gaat zijn werk naar Stockholm
en Oslo. Een verdiende consecratie op internationaal plan.
* Kan. J. Feyen, beiaardier van de abdij van Grimbergen, bespeelt de beiaard van
de Tongerse basiliek op 14 juni te 19.30 uur in het kader van het Toren- en
beiaardfestival.
* Johan Fleerackers en Marcel Boey publiceerden bij Lannoo/Tielt een ‘Guide
pour la Flandre’ met parallelle Engelse uitgave ‘Guide to Flanders’. Talrijke
medewerkers droegen bij tot deze uitgave; wij betreuren de medewerking van
Karel Jonckheere, berucht om zijn vertekende weergaven van de Vlaamse
literatuur.
* ‘Het huis van Don Joaquin’ van Rose Gronon kent steeds opnieuw een verdiend
sukses op de vele vertoningen ervan door het Reizend Volkstheater. Regie Rik
Jacobs.
* De werken van Yvonne Guns kon men van 4 tot 31 mei bezichtigen in het mooie
Verhaerenmuseum aan de kade te St.-Amands aan de Schelde.
* Paul Haeven (ps. Willem van Herckenrode) de te Bosvoorde verblijvende
Limburgse letterkundige, liet voor enkele maanden het toneelstuk ‘Honger naar
macht’ verschijnen, handelend over de enigmatische figuur Gilles de Rais en
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gesitueerd in de 15e eeuw. Men kan bestellen door storting van 135 fr. op giro
3076.90, P. Haeven, 1080 Brussel.
Teksten van de dichter Gery Helderenberg werden opgenomen in het binnenkort
verschijnende vierkleurige platenboek ‘Abdijen in Vlaanderen’, een nieuw deel
van de prachtige reeks ‘Flandria Illustrata’ o.l.v. Bert Peleman.
Lode Herreman exposeerde schilderwerken in het Oudenaardse stadhuis van
28/4 tot 11/5. Bij de vooropening werd een dia-montage ‘Ten huize van Lode
Herreman’ gepresenteerd. Ook nam hij deel aan een groepstentoonstelling in
het Oudenaardse college op 12 en 13 mei.
Marcel Herreman heeft tentoongesteld in het Stadhuis te Roeselare tot 6 mei.
René Herman (Mortselsteenweg 114, 2100 Deurne) realiseerde een aantal
gesonoriseerde dia-montages, gewijd vooral aan het Vlaamse landschap en aan
kunstenaars zoals Peter Benoit, Emiel Hullebroeck en Armand Preud'homme;
zij verdienen alle aandacht vanwege het verenigingsleven. Volgen weldra:
Gaston Feremans en Edgard Tinel.
Kunstschilder Luc Hoenraet uit Brussel hield in Galerij Ado te Bonheiden een
tentoonstelling die duurde tot 30 mei.
Eddy Hoet zal zijn werken tot 25 juni vertonen in de Oostendse Galerij Atelier.
Glazenier Jan Huet vertoonde een vermeling brandramen, glasraam-cartons en
-voorontwerpen, schilderijen en gebrandschilderde opalineglazen in het
cultuurcentrum De Warande te Turnhout van 28/4 tot 10/5. Burgemeester Boone
hield de openingsrede.
Frater Humberto exposeerde in het provinciaal Cultuurcentrum Dommelhof te
Neerpelt.
De reeds veelvuldig bekroonde Limburgse kunstenaar Jos Jans toonde zijn
laatste werken in de galerij Fine Arts Lens te Antwerpen in de maand april.
Walter Jonckheere zal tot 30 juni in het toeristisch centrum ‘Ter Kloefe’ te
Damme met zijn werken aanwezig zijn.
De Tongerse schilderes Madeleine Jorissen exposeerde in de Tongerse Gener.
Bank Mij van 9 tot 25 maart.
Prof. A. Keersmaekers van de UFSIA publiceerde een belangwekkende studie
‘Zakenlieden in de spiegel van de Nederlandse literatuur’ (Uitg. St. Aloysius
Handelshogeschool, Brussel; 61 blz.). Men kan ook bestellen bij de auteur:
Wouwendonckenstraat 78, Duffel.
Schilderijen en grafiek van Hélène Keil wordt vertoond van 7 tm 25 juni in
galerij Walt, Strandstraat, Knokke-Zoute. Zij behaalde ook dit jaar een
‘Roeping-beurs’. Hartelijk gefeliciteerd.
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* Kunstschilder Ludo Laagland exposeert in het Inst. Virgo Fidelis te Vilvoorde.
* In een regie van ons pasgekozen nieuw beheerraadslid Leo Laerenberg uit
Deurne voerde Teater Konvent in het Intern. Zeemanshuis te Antwerpen op 5
en 6/5 het avantgardestuk op van Ionesco ‘De koning sterft’.
* Kunstschilderes Gaby Landuyt exposeert momenteel in galerij het Konvent in
het Begijnhof te Lier op 24 juni. Lic. Roger Geerts sprak de openingstoespraak
uit.
* Joost Laroy stelde ten toon in het Berlaarse Ghestelle-centrum in de maand mei.
* Van kunstschilder-schrijver Etienne Lecompte verscheen de studie ‘Het
honderdjarig bestaan van het oud-zandtapijt’, een geschiedenis die zich vooral
te Hekelgem heeft afgespeeld. (Bestellen bij de auteur: Kasteelstraat, Hekelgem).
* De Hasseltse kunstenaar Jac. Leduc hield een interessante tentoonstelling van
uitgelezen akwarellen in de Galerij Wilems te Hasselt van 25 mei tot 4 juni.
* Poëzie van Pol Le Roy werd gepresenteerd in Jeugdclub Zolder op 19 mei.
* Lutgarde Lescouhier (Zuster Katarina) toonde haar nieuwste tapijtwerken in de
Brugse kunstweek vanaf 29 mei.
* Kunstschilder Achiel Lombaert uit Middelkerke stelt zijn laatste werken tentoon
in Galerij Deurlica te Deurle tot 24 juni.
* Ingrid Loriers, de kunstenares uit Neerwinden, exposeerde in het stadhuis te
Landen van 28/4 tot 6/5.
* ‘Heer, leer ons bidden’ van André Louf kent bij Lannoo een nieuwe uitgave en
bereikt aldus het 10e duizendtal.
* Kunstschilder en beeldhouwer Antoon Luyckx, die op 18 febr. de Gouden
Medaille te Parabiago/Milano bekwam (600 inzendingen!), zal een belangrijke
tentoonstelling houden van 21 sept. tot 4 okt. in Galerij de Eik, Meir, Antwerpen.
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Vermelden wij nog dat hij in de laatste maanden geselekteerd werd voor de 7e
prijs van Kortenberg voor tekenkunst en voor de Gaverprijs voor schilderkunst.
De Lembeekse kunstenaar Willy Luyckx, beeldhouwer-edelsmid en maker van
de beelden van het St.-Gertrudisschrijn te Nijvel, exposeert van 25 mei tot 11
juni in het Cultuurcentrum Affligem te Hekelgem.
Georges Maes trad met zijn Belgisch Kamerorkest o.m. op in het concert van
het Aalsterse koor Schola Cantate Domino, bij zijn terugkeer uit het Heilig
Land, in het St.-Maartens-instituut. Hij koncerteert ook te Averbode in de
abdijrefter (op 23 oogst) in het kader van het abdijenjaar.
Kunstschilder Pol Mara werd door de galerij AE te Goteborg in Zweden
uitgenodigd voor zijn eerste Skandinavische tentoonstelling, nl. van 10 tot 27
mei. Hiervoor heeft de kunstenaar een nieuwe reeks akwarellen, schilderijen
en objecten gecreëerd.
Kunstschilder Pierre Marivoet uit Keerbergen stelde zijn laatste schilderwerken
ten toon in Galerij Helicon, Leuvense steenweg te Mechelen, van 13 april tot 1
mei.
Ons redactielid Dr Eugeen Mattelaer werd te Knokke-Heist gehuldigd n.a.v.
zijn ontslagaanbieding als burgemeester, na 26 jaar dienst aan de gemeenschap.
Kunstschilder Arthur Meersman exposeerde in de Standaard galerij te Antwerpen
tot 15 mei.
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* In de gemeentelijke feestzaal van zijn woonplaats Borgerhout had een
tentoonstelling Karel Jan Melis plaats, waar kunstcriticus René Turkry op 20
april de inleiding uitsprak en Schepen Verbeelen opende.
* De kunstenaar Petrus Mertens exposeert doorlopend in zijn ‘Werkhok P.
Mertens’, Pontstraat 23 te Deurle.
* Frans Minnaert toonde zijn laatste werken in Galerij Marc te Brussel gedurende
de maand mei.
* Van dichter Wies Moens werd een portretreproduktie uitgegeven. Het schilderij
bevindt zich in het AMVK te Antwerpen en is van Karel De Bauw, bij wie
inlichtingen kunnen gevraagd (Kalkoven, Asse); de verkoopprijs der reproduktie
is 200 fr. (500 ex.). Tevens verscheen een essay over de schrijver in de reeks
‘Ontmoetingen’ (Orion Brugge) van de hand van Erik Verstraete.
* Galerij Ado te Bonheiden bracht een tentoonstelling van Urbain Mulkers, die
doorloopt tot 10 juni. Inleidster was Dra L.M.A. Schoonbaert van het Antwerpse
Kon. Museum.
* Vic Nees dirigeerde o.a. de Belgische creatie van de ‘Grande messe des morts’
van Gossec in de Minderbroederskerk van St.-Truiden op 27 juni, in het kader
van de Basilicaconcerten, met BRT-koor en orkest en de Cantores Servadie van
Diepenbeek. Composities van hem werden o.m. uitgevoerd in het Kultuurcentrum
Gulden vlies te Brussel met ‘De Vedel’ van Turnhout en ‘Sine Nomine’ van
Brussel.
* De Gentse kunstenares Beatrice Papeians de Morchoven is nu te Antwerpen in
galerij De Bleser tot 28 juni.
* Een Huldecomité Baron Flor Peeters werd in april te Mechelen opgericht onder
voorzitterschap van Prof. van Isacker om verscheidene initiatieven te coördineren
ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, waarvan het hoogtepunt een
huldeconcert zal zijn vanwege de stad Mechelen in St.-Rombouts op 21
september. Een bronzen penning (beeldh. Macken) is verkrijgbaar bij storting
van minstens 300 fr op giro 44 97 26, V. Geets, Mechelen. R. Schroyens
verzekert het sekretariaat van het comité (Fr. Broerstr. 12, 2800 Mechelen).
De Kon. Kring voor Oudh. Letteren en Kunst huldigt op 29 juni Flor Peeters
als reizend ambassadeur van de orgelkunst. Op het doksaal zal Raph. de Smedt
een interview afnemen van onze eredeken.
Kunstenaarsverbond en tijdschrift ‘Vlaanderen’ sluiten zich aan bij deze
huldigingen.
Noteren wij nog dat een mooie brochure is uitgegeven geworden n.a.v. de intern.
zomerkursussen orgelmeesterklas Flor Peeters te Mechelen van 6 tot 17 oogst
(uitg. Min. van Cultuur).
* Prof. Karel Peeters sprak op het laatste filologenkongres in april te Antwerpen
ten voordele van moderne methoden en technische hulpmiddelen bij de studie
van het volksleven.
* Muziek van Armand Preud'homme, Flor Peeters, Juul Vijverman en Lode de
Vocht werd door de ‘Dagen van het Vlaamse lied 1973’ op LP uitgegeven. Het
betreft de plaat ‘Kempenland’ met liederen op teksten van Jozef Simons.
Uitvoerders: Jan Goris en het meisjeskoor des Dames v. het Chr. onderwijs,
o.l.v. J. Peeters, orkest Gaston Nuyts. 255 fr + 18 fr verzendingskosten).
Verder werden mars- en soldatenliederen van Armand Preud'homme, R.
Veremans e.a., op teksten van Jan Custers, Ferdinand Vercnocke, Bert Peleman,
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e.a. verzameld in de suite ‘Zingende jeugd! Zingend volk!’ (Roeland Uitg., W.
Woodstr. 12, Borgerhout; 35 fr.).
Liederen van Preud'homme werden op 11/6 door de BRT uitgezonden (uit de
Jozef Simonscyclus) en komen ook aan de beurt op 11 juli (‘Zingende jeugd’
I) en op 21 juli (‘Zingende jeugd’ II).
Kunstschilderes Helène Riedel bereidt een merkwaardige tentoonstelling te
St.-Michiels-Brugge in galerij Boudewijnpark van 15 juni tot juli.
De kunstschilder Fons Roggeman uit Latem exposeert in het Molenhuis te
Bachte-Maria-Leerne tot 8 juli.
Beeldhouwster Mariette Roos exposeert in galerij Ahrend te Antwerpen tot 30
juni.
De Latemse Galerij (VZW St.-Martens-Latem kunstenaarsdorp) heeft een
tentoonstelling Renaat Saey ingehuldigd op 27 april, in het kader waarvan
oudleerlingen van Ast Fonteyne een uur poëzievoordracht hielden op 1 mei.
Jan d'Haese was de inleider van de tentoonstelling.
Kunstschilder Werner Sarlet, die thans te Varsenare zijn atelier heeft, nam deel
aan de Brugse kunstweek vanaf 29 mei.
De letterkundige Lieve Schatteman (Lie) wordt op 22 juni gehuldigd te Zele
(raadszaal) gemeentehuis, 20 u) als Laureaat van de Prov. Prijs van
Oost-Vlaanderen 1972 voor het kinderboek.
Paul Schollaert leidde een Van Nuffel en Flor Peetersconcert in de
Seminariekerk te St.-Truiden op 7 juni, gegeven door het koor van het Leuvense
Lemmensinstituut.
Raymond Schroyens speelde een klavecimbelrecital op maandag 7 mei '73 in
de Rijksmuziekacademie te Schaarbeek. Werk van Purcell, Chambonnières,
Bach, Handel, Cimarosa en Haydn. Verder verzorgde hij een privérecital in het
instrumentenmuseum te Brussel op vrijdag 18 mei '73 n.a.v. een bezoek door
een groep kunstenaars uit Bayreuth, voorgegaan door dhr. Wolfgang Wagner.
S. Speelde er virginaal, clavichord, pianoforte en klavecimbel. Op zondag 27
mei verwezenlijkte hij samen met het Belgisch Kamerorkest G. Maes, een
stereo-opname van het concerto voor klavecimbel en strijkers van Jef Maes; in
studio 1 van de BRT.
Geo Sempels heeft een nieuwe tentoonstelling samengesteld, die vanaf 15 juni
te bezichtigen is in Galerij Ado te Bonheiden; open de woensdag, donderdag
en zaterdag van 15 tot 18 uur. 's Zondags van 10.30 uur tot 13 uur.
Raoul Servais, de meest bekroonde kunstenaar van Vlaanderen, werd gehuldigd
door de presentatie van een zevental animatiefilms in
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de Antwerpse Kon. Akademie op 10 mei. Bovendien zal een Retrospectieve
Raoul Servais plaats hebben, verbonden met een panorama van de Belgische
animatiefilm, in het Oostendse kursaalgebouw op 24 oogst.
Gezien de resultaten bereikt op de afdeling animatiefilm van de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Gent werd cineast Raoul Servais door het
‘Institut de l'Environnement’ van het Franse Ministerie van Cultuur belast met
een informatieopdracht bij de leerkrachten van kunstinrichtingen te Parijs,
Angers, Epinal, Rijsel, Lyon, Metz, Nancy, Nice, Reims, Rouen en Straatsburg.
Tevens werd hij door de syndicale kamer van Parijs gevraagd als raadgever op
te treden bij de stichting van een nieuwe afdeling animatiefilm bij het ‘Centre
de Formation Technologique’. Tenslotte fungeerde Servais als jurylid tijdens
het pas voorbije festival van Krakau (5-10 juni).
Herman Servotte publiceerde bij Patmos een essay over geloven ‘Over water
wandelen’.
Ons redactielid Raf Seys publiceerde een nieuw VWS-cahier, nr. 42 ‘Achiel
Van Acker’ (Nonkel Pier en andere Vanackerijen). Jaarabonn. 120 fr, giro
5167.79, R. Seys, Koekelare (6 nrs). Ook nr. 34 verscheen, een bloemlezing uit
Karel van Manders ‘Schilderboeck’.
De gedenksteen Robrecht de Bethune in St.-Maartens te Ieper was ontworpen
door Walter Seys.
Florent Smet uit Lokeren stelde ten toon in de Hal van de Tiense Bank van
Brussel tot 21 mei, terwijl Gust Smet zijn schilderijen exposerde in galerij De
Sisse te Tiegem tot 31/5.
Jos Fred. Smith bracht tekeningen en schilderijen tentoon in galerij Ladeuze te
Etikhove van 6 tot 19/5. Mr. G. Merchiers sprak het inleidend woord. Hij
exposeert ook in Smith's Gallery te Knokke.
Fons Stels exposeerde brandglasramen, schilderijen en beeldhouwwerken
gekenmerkt door sterke dekorativiteit in kunstgalerij Esschius te Diest.
Het vierde en laatste deel van het volledig werk van onze overleden
eredeken-literatuur Streuvels is pas verschenen in dundruk. Elk deel bedraagt
ong. 1500 blz. Een aantal minder bekende verhalen van hem verschenen
eveneens bij Orion Brugge onder de titel ‘Tien van Streuvels’.
Organist Jos Swinnen verzorgde o.a. de continuo partij in het oratorio Jefte te
Roeselare op 17/4 in de St.-Amandskerk voor de uitvoering door de leerlingen
van de muziekacademie o.l.v. Guy Vermandere.
Van 3 tot 25 mei exposeerde Leo Taeymans te Brussel in de galerij van de Bank
Lambert, Louizaplein.
Suzanna Thienpont stelde haar werken tentoon in Galerij Valerius de Saedeleer
te Aalst tot 29 mei.
Momenteel exposeert zij in Galerij Sienjaal te Gent.
Freddy Theys ontving op 29/4 een bronzen medaille van de Kon. Ver. der
Beroepskunstenaars van België voor zijn loopbaan als kunstenaar. Hartelijk
gefeliciteerd. Bovendien kocht het Antwerpse Prentenkabinet vier etsen van
hem o.a. ‘St.-Pauluskerk afgebrand’. Hij nam deel aan de groepstentoonstelling
te Edegem en van kunstkring Sirkel te Mortsel.
Het koor Tonadilla o.l.v. Aimée Thonon, bestaande uit leerlingen van het
Oostendse Kon. Lyceum en dat reeds drie maal laureaat van België was van de

Vlaanderen. Jaargang 22

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

BRT-koorwedstrijd (off. ond.), trad op voor de ORTF te Parijs. Ook trad het
koor op voor een LP van Linda Triebels. De kunstenares werd door het Oostends
stadsbestuur gehuldigd.
De reeds meermaals bekroonde jonge kunstenaar Jacques 't Kindt stelt nu ook
te Oostende ten toon, nl. in galerij Atelier tot 25 juni.
Roger Van Belleghem heeft zijn onuitgegeven werken vertoond in Galerij Verwee
te Knokke vanaf 22/4. Open tot 31 oogst.
Kunstschilder Hilaire Vanbiervliet uit Kortrijk werd op 6/5 te Parijs de gouden
medaille toegekend door de Franse commissie ‘Arts, Sciences et Lettres’ onder
voorzitterschap van Marcel Achard. Een verdiende bekroning voor de 85-jarige
kunstenaar, na een lange en suksesvolle loopbaan.
Arie van de Graaf hield van 27 april tot 7 mei een tentoonstelling in zijn nieuw
atelier Oeverstraat 19 te Rupelmonde. Het was zijn 25e tentoonstelling. Ook
van 3 tot 16 oogst exposeert hij, nl. in Galerij Marca te Mariakerke. Tussenin
was hij in de Galerij Oud Latem te St.-Martens-Latem van 31 mei tot 16 juni.
Gilbert Van den Berghe, de Oudenaardse kunstenaar, exposeert grafiek,
tekeningen en batik in het stadhuis van zijn woonplaats van 17 tot 30 juni.
Inleider is Renaat van der Linden, voorzitter van de Koninklijke Commissie
voor Volkskunde en van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen.
Een retrospectieve Dries Vandenbroeck, met geïllustreerde cataloog, wordt in
het najaar gehouden n.a.v. de 50e verjaring van de kunstenaar. Inlichtingen:
Marie Biesemans, Alpaertstraat 1, 2600 Berchem. Tot 15 juli zal werk van Bert
en Dries van den Broeck in het mooie kader van het kasteel Gaasbeek vertoond
worden.
De Mechelse stadsbeiaardiet Piet Vandenbroek concerteert op 5 oogst op de
Postelse abdijtoren en op 25/8 op de St.-Pieterstoren van Mol. Intussen opende
hij op 4 juni het Mechels beiaardseizoen, dat tot 10 sept. elke maandag op een
der drie beiaarden doorgaat.
Roland Van den Bussche exposeerde zijn kunstwerken in galerij Ahrend tot 30
juni.
Kunstschilder Willy Van den Eynde exposeerde in galerij Feniks te Zele tot 1
juni.
Phil. van den Plas-Lauwerijssen heeft met haar tweelingzuster Céc. Lauwerijssen
in het gemeentehuis van Aalter tentoongesteld van 11 tot 19 mei. Inleider was
R. Vanlaere.
In het Casino van Knokke is het werk van André Van der Haeghe te bekijken
tot 30/9.
Van Rudolf Van de Perre verscheen zopas een poëziebundel in de serie
Noorderlicht van Orion/Brugge: ‘Herder en koning’.
Kunstschilder Van der Auwera exposeert in Galerij de Witte vlag te Bonheiden
van 9 tot 16 juni. Het was burgemeester Saenen, die de openingsrede uitsprak.
Kunstschilder Pieter Van der Meersch heeft in de feestzaal van het gemeentehuis
te Temse geëxposeerd van 18 mei tot 27 mei. Herman De Schutter hield de
openingsrede.
De Brugse auteur Paul Vanderschaeghe publiceerde bij Orion/Brugge na zijn
laatste verhalenbundel ‘Op het kantje af’ een nieuwe roman ‘Op de spiegel
gezet’, een merkwaardig werk in een bevreemdende neo-romantische geest
geschreven.
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* Kunstschilderes Lea Vanderstraeten hield de laatste tijd twee tentoonstellingen:
in galerij Deurlica te Deurle tot 14 mei en in galerij Borghmans te Aalst tot 27
mei.
* Het grootse spelprogramma ‘Alles bekeken’ van Jos van der Veken werd
opgevoerd in het Prov. domein Wachtebeke op 31/5 bij de Oostvlaamse Rerum
Novarum-viering.
* Werk van Jozef Vandromme werd voorgedragen in het satirisch programma
‘Daar sta je dan’ op 4/3 (BRT 2) en op 13/5.
* Beiaardier Jo van Eetvelde van Lokeren bespeelt de Tongerse beiaard op 15/6
in het kader van het Toren- en beiaardfestival.
* Kunstschilder Joris van Elst uit Westerlo houdt nu een tentoonstelling van zijn
werken in zaal ‘De Lindendreef’, Abdijlaan te Postel tot 25 juni.
* Conservator Jan Van Hemelryck verzorgde de cataloog van het museum Van
Humbeeck-Piron te Leuven.
* Letterkundige Maurice Van Herreweghe uit Gent werd tot voorzitter aangesteld
van het Herdenkingkomité Staf Bruggen, dat op 20 mei jongstleden tijdens een
akademische zitting in de bergkapel van het Campo Santo, na een bloemenhulde,
de Eerste Prijs Staf Bruggen uitreikte aan het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen
uit Westouter.
* Een ‘Ontmoeting met Hubert van Herreweghen’ verscheen bij Orion/Brugge.
* Jan Van Holder stelde ten toon in de rookzaal van de Kortrijkse schouwburg
van 21/4 tot 6/5.
* Gerard Vanhove heeft in Contrast Punt 1 te Gent geëxposeerd van 13/4 tot 7/5.
* Liliane Van Hove was aan de beurt met haar werken in galerij Graph-X te
St.-Niklaas tot 6 mei.
* Glazenier Frans Van Immerseel bereidt de uitgave ‘Paardevissers en garnaal’
voor juli a.s., gewijd aan het epos der Westhoekvissers. Burgemeester Loones
van Oostduinkerke schrijft er een hoofdstuk van.
* De Antwerpse organist Jos van Immerseel bespeelt het orgel van de Antwerpse
kathedraal op 20 juli, in het kader van de Antwerpse Kathedraalconcerten, 11e
reeks. Inlichtingen: Gen. van Merlenstraat 42, 2600 Berchem (tel.: 03/30.68.51).
* Lieve Van Immerseel exposeerde in de galerij Elysée te Brussel tot 22 mei.
* Kristiaan van Ingelgem bespeelde de clavecimbel in het Johan Seb. Bach-concert
van Cantate Domino te Aalst op 8 mei in St.-Maartenskerk.
* Godelieve en Marijke Vankenhove exposeren tot 3 juni indomein ‘De Locht’ te
Duffel.
* Leo van Paemel heeft in galerij Mylène te Heist op de Berg geëxposeerd tot
7/6. Inleider was Juul Anthonissen.
* Paul Van Rafelghem, de Westvlaamse beeldhouwer, exposeerde in de galerij
van Marc te Brussel in de maand mei.
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* Tot 10 april ging een retrospectieve Flor van Reeth door in het Lierse Konvent,
een verdiende hulde voor de nu bijna 90-jarige meester.
* Van Julien van Remoortere werd een kindertoneelstuk ‘De kip met de gouden
eieren’ gecreëerd voor twee volle Kursaalzalen - telkens 1500 aanwezigen - te
Oostende, door studio James Ensor, in een regie van Regine Lescouhier, met
medewerking o.m. van Michel Wyffels. Van Julien van Remoortere verscheen
zo pas bij Lannoo ‘Met de auto door West-Vlaanderen’ een gids voor de 12
autoroutes. Wie een exemplaar met opdracht wenst, kan het bestellen bij de
auteur door storting van 200 fr. op giro 53.08.54, J. van Remoortere, Oostende.
* René Vanstreels, de Hasseltse beiaardier, houdt een concert op de Hasseltse
kathedraaltoren op 16 juni te 19.30 uur, in het kader van het Toren- en
beiaardfestival. Verder bespeelt hij ook de beiaard van Mol op 28 juli.
* B.F. van Vlierden publiceerde bij de Kon. Akademie van Nederlandse Taal- en
Letterkunde. ‘De structuur van Guido Gezelles Dien avond en die rooze’ (48
blz.).
* Louis Verbeeck trad op te Kinshasa voor de Vlaamse Vriendenkring met een
Vlaams zangfeest, dat veel sukses kende. Hij presenteerde ook het optreden van
de Milaanse Scala op 19/5 in het Cultureel centrum van Hasselt.
* Prof. Gerard Verbeke zat het 4e congres voor van Middeleeuwse studies te
Leuven, waar hij de openingsrede hield in verband met ‘The concept of Heresy
in the Middle Ages’.
* De beeldhouwster Blanche Verlinde uit Assebroek heeft eveneens geëxposeerd
in de Brugse Kunstweek vanaf 29 mei.
* Ferdinand Verknocke werkte mede aan het platenboek over ‘Abdijen in
Vlaanderen’ in de reeks ‘Flandria Illustrata’.
* De kunstzanger Willem Vermandere, die ook een bekwaam beeldhouwer is,
stelde sculpturen tentoon in showroom Rik Serrars te Diksmuide.
* Gerard Vermeersch speelt de hoofdrol in de documentaire ‘Pieter Daens’, die
inzette op 17 mei in de Vlaamse TV.
* De conferencier Jozef Verhelle heeft een voordracht gehouden over ‘Het
Noordnederlandse chanson van aan de bron tot aan de zee’ (1886-1970), die
deze winter op verschillende plaatsen wordt geprogrammeerd (Sint-Petrus en
Paulusplein 6, Oostende, tel. 712.79).
* De organist Herman Verschraegen uit Gent concerteert o.m. in de abdijkerk
van Postel op 12 oogst, waar ook een van zijn eigen composities op het
programma staat.
* Hilde Vonck exposeerde haar tapijten eerst in de Standaardgalerij van Kortrijk
en nadien in deze van Antwerpen tot 5 mei.
* De bekende beiaardier Frans Vos uit Mol bespeelt de abdijbeiaard op 16/6, 29/7
en 26/8. Hij concerteert in zijn eigen stad op 7/7, 21/7, 4/8 en 18/8.
* Mgr Jules Vijverman was dit jaar voor de tiende maal jurylid van de
Korenwedstrijden der Ente Rassegne Internazionali di capelle Musicali te Loreto,
in de maand april.
* De Tiense beiaardier André Wagemans concerteerde op de Tongerse
basiliektoren op 23 juni (Toren- en beiaardfestival).
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* Kunstschilder Rik Wegge heeft van 5 tot 14 mei een mooie tentoonstelling
gehouden op invitatie van het gemeentebestuur in de Gemeentelijke Feestzaal
te Borgerhout.
* Albert Westerlinck hield een belangwekkende voordracht over ‘Goethe en de
Antieke wereld’ in het auditorium van de Kon. Musea van Oude Kunst te
Brussel.
* Van Bert Willems verscheen in privé-uitgave een bundel balladen en andere
gedichten ‘Barrevoets tot aan de kop’ (bestellen: B. Willems, Torenzuid E2,
Jan Rosierlaan 3, 3760 Lanaken).
* De musicus en dirigent Julien Wilmots behoorde ook tot de groep die optrad
vorige maand in Kinshasha voor de Vlaamse Vriendenkring.
* In het stadhuis van Landen exposeerde de Tongerse kunstenaar Paul Wilmots
van 28 april tot 6 mei.
Hij stelt momenteel kunstglasramen tentoon in de galerij van het
Raiffeisengebouw te Sint-Truiden tot 24 juni.
* Nelly Windels exposeert werken in de tentoonstelling ‘Kunst in Europa’ in het
Brusselse Rogiercentrum van 16 tot 28 juni (Descarteszaal).
* Kunstschilder Karel Wollens uit Antwerpen was met zijn werken in de
Spaarcentrale te Brussel tot 31 mei.
* Pro Musica, de muziek-, dans- en zanggroep van het Tieltse Sint-Jozefscollege
heeft een concert op plaat uitgegeven met o.a. de Bolero van Jos Wuytack (110
fr., giro 5397.69, J. De Loore, Tielt).
* ‘Op zoek naar groen. 50 uitstapdoelen in West-Vlaanderen’ van Michiel
Zwaenepoel verscheen zo pas bij Lannoo/Tielt.

Bibliotheek
Nieuw werk van en over leden
B.J. Van Vlierden, De Structuur van Guido Gezelles Dien Avond en die Rooze.
Uitgegeven door het secretariaat van de Koninklijke Academie voor Taal en
Letterkunde (reeks Memorabilia), 500 genummerde exemplaren, 48 blz.
Als besluit van een deskundige bespreking van Gezelles ‘'t Er viel 'ne keer...’ drukte
Prof. J. Aerts de hoop uit ‘te hebben duidelijk gemaakt dat de diepere analyse van
Gezelles literaire persoonlijkheid en oeuvre als arbeidsterrein nog zo goed als open
ligt’. (Gezelliana 1972, blz. 89).
De heersende onverschilligheid voor of verwaarlozing van het werk van Gezelle
in het M.O. heeft zeker diepere gronden dan boven gewraakte leemte in de
Gezellestudie. Toch stemt het tot vreugde dat naast Prof. J. Aerts nog andere
specialisten dit braakliggend werkterrein ontginnen en met verantwoorde publikaties
de niet bevooroordeelde leraars het nodige studiemateriaal bezorgen. Verhelderende
verhandelingen als die van Van Vlierden over het ‘beroemdste en meest omstreden’
gedicht uit Gezelles leraarsperiode verdienen trouwens een ereplaats in de bibliotheek
van alle poëzieminnaars.
De A. heeft de autobiografische context van het gedicht in zijn grondige structurele
analyse betrokken. Het gedicht (vooral in zijn eerste versie) heeft in zijn opbouw
belangrijke elementen behouden uit de situatie waarin het ontstaan is. Aan de hand
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van deze elementen en van een bredere context, o.m. de correspondentie Gezelle Van Oye, stoot de A. door tot de zin van het gedicht en tot de onthulling van het
symbolisme van de roos. Het herfstgedicht is een intimistisch mijmeren van Gezelle,
die op Allerheiligen 1858 de herinnering aan ‘Dien Avond’ na de vakantie (een
maand voordien) niet het minst voor Van Oye wil beveiligen en bestendigen. Op
‘Dien Avond’ had Van Oye door de mededeling van een geheim, nl. in verband met
zijn priesterroeping, dit samenzijn tot een uur van zaligheid gemaakt. De roos was
vooral het symbool en de bezegeling van de belofte van trouw aan de biechtvader
en van wat daarbij in verband met Van Oyes priesterroeping als geheim werd
uitgesproken. Dit althans voor Gezelle. De priesterlijke Charitas was ingebed in een
grote menselijke genegenheid voor iemand in wie Gezelle een zusterziel meende
herkend te hebben. Het oude alternatief Eros (U. Van de Voorde e.a.) of Charitas
(Baur e.a.) wordt daarbij tot een schijnprobleem herleid.
J. de M.
Albert Dusar, Limburg, toeristisch trefpunt. De mooiste wegen in stad en land, Uitg.
Lannoo, Tielt/Utrecht, 1973; 21,5 × 12 cm, 192 blz., grafische verzorging Gerbrand
Jespers en Urbain Mulkers, geïllustreerd, 200 fr.
Julien van Remoortere, Met de auto door West-Vlaanderen. Gids voor 12 toeristische
routes, Uitg. Lannoo Tielt/Utrecht, 1973; 21,5 × 12 cm, 230 blz., grafische verzorging
Dani Dacquin en Frans Tack, geïllustreerd, 200 fr.
Twee zeer goede vrienden hebben een toeristische gids gewijd elk aan zijn gouw,
elk aan een van die twee provincies die de meest verwijderde zijn van Vlaanderen
maar tevens naar het hart het dichtst bij elkaar liggen. Zoals de respectievelijke
gedeputeerden voor toeristische aangelegenheden M. Vints en A. Legein in hun
inleiding beklemtonen, gaat het bovendien om twee gouwen die voor de toerist
waarschijnlijk ook het meest te bieden hebben (de jaarlijkse bezoekersgetallen liegen
er niet om). Men heeft
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nochtans al te benepen visies op beide gouwen: Limburg is meer dan Bokrijk,
West-Vlaanderen is meer dan Brugge en de zee.
Elk op zijn manier geleiden Dusar en van Remoortere u door een gebied dat zij
goed kennen. Dusar doet het op de hem eigen sympathieke, nonchalante, fantasierijke
wijze, zich met moeite houdend aan een vooraf bepaalde planning, u uitnodigend
om het vooral losjes aan te doen wil je er echt deugd aan beleven. Van Remoortere
gaat integendeel met veel nauwgezetheid te werk, noterend op de halve kilometer
na waar zich iets merkwaardigs bevindt, erom bezorgd alles goed tot zijn recht te
laten komen op welk gebied ook, alles zeer duidelijk en overzichtelijk en systematisch.
Elk dezer twee boeken heeft dus wel degelijk een eigen karakter, wat ze dan ook
onderscheidt van de dorre, zakelijke, zuiver utilitaire gidsen van het type Michelin.
Wij zijn er gelukkig om, want het betekent een winst aan de menselijkheid op het
toeristisch gebied dat jammer genoeg meer en meer industrieel wordt en uitsluitend
op consumptie gericht. Dusar en van Remoortere brengen ons trouwens bij voorkeur
naar plaatsen waar het milieu nog tamelijk gevrijwaard bleef, zij helpen ons vluchten
uit een wereld waarin geld en efficientie doorslaggevend zijn.
De menselijke aanpak sluit echter de bruikbaarheid niet uit: zeer goed verzorgde
kaarten vindt men in beide gidsen, hoewel de Westvlaamse op dit punt beter voorzien
is, maar er is ook een weelde aan illustraties; de foto's zijn door de band origineel en
wijken dus wel af van het klassieke type der toeristische zichtkaarten.
L. Clerinx en H. Dethier, Robert Vandereycken, Uitg. n.v. Concentra Grafic, Hasselt,
1972; 34 × 25 cm, 197 blz., houtvrij en offsetpapier, meer dan 150 kleur en
zwart-witillustraties, linnen band, 480 fr.
Dit groots album, waarvan de prijs spijts de luxueuze uitvoering zeer laag werd
gehouden, bestaat voor de negen tienden uit prachtige reprodukties van werken van
de kunstenaar.
Robert Vandereycken is een der voornaamste figuren uit wat men de jongere
Limburgse school heeft genoemd (o Hasselt, 1933) en is stichtend lid van de groep
‘Helikon’. Hij studeerde te Hasselt, Luik en Brussel (Ter Kameren) en was
medewerker van Mascherini in Oostenrijk. Na leeropdrachten te Brussel en Halle
werd hij verbonden aan de Hasseltse academie. Hij beoefent met sukses alle plastische
kunsten: schilderkunst, grafiek, keramiek, beeldhouw- en smeedkunst. Bovendien
is hij dichter en ook een bekwaam musicus, een der beste voorbeelden van symbiose
van de kunsten in ons land (‘Helikon-kwartet’). De voor enkele maanden verschenen
uitgave, die wij hier bespreken, stelt zijn reeds zeer uitgebreid oeuvre in evidentie.
In 1971 werd hij met de grote prijs van Salzburg bekroond.
De betrekkelijk korte tekst van L. Clerinx geeft o.i. best de eigen aard van zijn
werk weer. Hij onderlijnt het sterk esthetische en daarom toch niet estetiserend
karakter ervan, zijn verbondenheid met de grote tradities van de kunst, die hem in
staat stelt zijn vrijheid te nemen ten opzichte van alle voorbijgaande modernistische
modeverschijnselen, zodat het krampachtige dat zovele hedendaagse kunstwerken
kenmerkt hem volledig vreemd is. Daarom ook heeft hij in zijn kunst nooit het kontakt
met de medemens verloren.
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Wij zijn minder gelukkig met de tekst van de tweede inleider. Deze leerling van
L. Flam overtreft zo mogelijk zijn meester in duisterheid, in gegoochel met filosofisch
gezwam en hol eruditievertoon. Kunstwerken zijn er om gezien en gevoeld te worden,
niet om ze te verdrinken in pseudofilosofische prietpraat. Niets heeft de kunst in de
laatste 150 jaar meer geschaad. Het spijtige is dat steeds opnieuw de pogingen
herhaald worden om de kunstenaars van hun wezenlijke taak af te houden en op een
dwaalspoor te brengen. Wij achten echter Vandereycken te zeer als een oergezond
artistiek temperament om zijn talent in dergelijke hinderlagen te laten stikken.
Het werk van Vandereycken behoort tot het zeldzamer wordende soort waaraan
nog echt kunstgenot valt te beleven.
André Bulthé, Veurne, 1973 (Bestellen: Zuidstraat 7, Veurne).
Deze kunstenaar, die slechts laat is begonnen met exposeren, betoont nu hij zijn 65e
levensjaar heeft overschreden, nog steeds een bewonderenswaardige evolutie en
activiteit, waarvan Prof. Dr F. Vyncke en J. Ghekiere hier getuigenis afleggen. Een
foto van de schilder en zes reprodukties illustreren de brochure.
Madeleine Jorissen, Tongeren, 1973 (bestellen: Luikersteenweg 118, Tongeren).
Enkele bladzijden ter kennismaking met een beloftevolle kunstenares, waarvan de
ontwikkeling nog aan de gang is. Inleiders zijn W. Juwet en Jan Vaerten. Een viertal
reprodukties.
A.S.
Koen Rotsaert, Brugse straten, Brugse namen, Brugge 1973, 64 blz., 24 × 16 cm.
Dit is een verzameling biografieën over markante figuren wier naam verbonden werd
aan een Brugse straat.
Na een beknopte inleiding over de geschiedenis van de straatnamen te Brugge,
volgen levensschetsen van 14 personaliteiten uit de politieke en wetenschappelijke
wereld, die voor vele Bruggelingen onbekenden zijn. Toch wordt men dagelijks met
hun namen geconfronteerd, zij het dan alleen maar als aanduiding van een bepaalde
straat. Het betreft:
Collaert Mansion, Joost de Damhouder, Nicolas Despars, Simon Stevin, Leon De
Foere, Louis De Potter, Graaf de Muelenaere, Paul Devaux, Jules Van Praet, Lodewijk
Gilliodts, Graaf Visart, Kanunnik Duclos, Karel De Floo en Kanunnik Van Hoonacker.
De bijdrage over Leon De Foere is het meest uitgebreid. Aan deze hoogstaande
priester, politicus en publicist werd tot op heden weinig aandacht besteed. Nochtans
vertolkte hij een hoofdrol bij de oprichting van het Belgisch Koninkrijk. Hij stond
ook in de voorste gelederen tijdens de taalparticularistenstrijd in Vlaanderen.
Verkrijgbaar in de Brugse boekhandels of door storting van 90 fr. op postrekening
8854 36 van K. Rotsaert te Brugge.
Neer Vantina, Mijn bruid getekend (gedichten 1969-1972), met een inleiding van
Fred De Swert en illustraties van Aubin Pasque en Joris J.J. Moens,
Ruimten/Tussenruimten, Fagne, Brussel.
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‘Mijn bruid getekend’ is een verzameling liefdesgedichten, waarin de dichter op een
wijze die experimenteel aandoet, uiting geeft aan de ervaring dat ontgoochelingen
en ontnuchteringen de ware liefde voorafgaan. Was zijn imaginaire bruid aanvankelijk
een ‘maagd die in het oerwoud dwaalde’, dan heeft hij haar nu getekend als een
‘gouden kelk’, een ‘beker van goud’, een ‘zilverlelie’. De tekening gebeurde lang
niet zo gemakkelijk. De dichter moest er tol voor betalen: de bewustwording van het
contrast tussen ideaal en werkelijkheid. En meteen stoot de dichter-lezer op een
realiteit van alle tijden. In ‘mijn bruid getekend’ raakt de dichter de mens (de lezer)
in zijn essentie: een hulpbehoevend naar geluk zoekend wezen. De persoonlijke
ervaring van Neer Vantina wordt er dus algemeen-menselijk: een bundel poëzie.
Fred de Swert schrijft: ‘Neer Vantina die zijn estimerende vormgeving bereikt
heeft, schreef met deze, sterk gekonsentreerde bundel, ontegensprekelijk zijn beste
werk. Wat hem onderscheidt van de meesten is de eenheid van zijn poëzie, het
architektonisch bouwen aan een oeuvre dat zijn cirkelbeweging heeft beschreven en
reeds duidelijk de segmenten van een volgende beweging inkalkuleert. “Mijn bruid
getekend” is én eindpunt én begin.’ (uit de inleiding).
In deze bundel werden ook onder de titel ‘Esquisse de femme’ enkele Franse
gedichten opgenomen.
K. Dumont

Boeken over kunst
A. Besters en R. Roels, Visies op het cultuurbeleid. Een onderzoek in opdracht van
de Kultuurraad voor Vlaanderen uitgevoerd door het centrum voor andragogisch
onderzoek, Antwerpen, 1972; 466 blz.
Deze merkwaardige studie, die ingeleid wordt door Mr. P. Knapen, Voorzitter van
de opdrachtgevende instelling, interesseert ons in het kader van dit tijdschrift
hoofdzakelijk in de mate zij met de kunst te maken heeft: meer dan zestig bladzijden
zijn eraan gewijd.
In de rubriek ‘Citaten’ komen standpunten voor in verband met kunst en
kunstonderwijs, vanwege de regering, de cultuurraadleden, de politieke partijen en
de organisaties: zeer belangrijk voor het vaststellen van de status quaestionis voor
wie denkt aan de beroepsbelangen in de onderscheiden kunsttakken en de literatuur.
In de rubriek ‘Vergelijkende studie’, die volgt op de dokumentenverzameling, wordt
een analyse dezer dokumenten vanwege het Centrum doorgevoerd; op het gebied
van de kunsten
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merkt men o.i. dat de opstellers van het rapport onvoldoende op de hoogte zijn van
wat leeft in de kunstenaarsmiddens. Bv. wat het fonds van de literatuur betreft waar
uitsluitend het etatistische voorstel Van Acker als belangrijk wordt behouden. De
letterkundigen zijn helemaal niet zinnens zich als werknemers van een parastatale
te laten bureaukratiseren en etatiseren. Zij houden niet van kettingen, ook niet van
gouden kettingen. Dat geldt ook voor de andere kunsttakken. De laatste rubriek is
het Advies van de kultuurraad voor Vlaanderen. Voor wat de kunsten betreft is dat
advies o.i. nog niet volledig tot rijpheid gekomen. Wel wordt de inspraak van de
betrokkenen in een op te richten fonds der letteren gevraagd, maar dat is niet
voldoende want het laat de beslissing aan de administratie. Voor de dramatische
kunst wordt geen aandacht gegeven aan de depolitisering van beroepsgezelschappen
zoals de KNS of de KVS, evenmin als aan het amateurstheater dat over
beroepsregisseurs moet kunnen beschikken. Ook is er geen spraak van de bevordering
van de individuele en groepstentoonstellingen, vooral deze gehouden door
verenigingen welke aan veel goedkopere voorwaarden werken dan het officiële
museumwezen en met niet minder resultaat.
Intussen biedt ‘Visies op het cultuurbeleid’ een onvervangbaar werkinstrument,
dat spijts zijn tekorten als basis kan dienen voor alle latere planning.
Beeldende kunst in en om Waregem, Uitg. St.-Jozef - Biest, Waregem, 1972; 232
blz., 24,5 × 29, linnen band, rijk geïllustreerd met zwart-wit en vierkleuren illustraties,
450 fr.
Het is de gewoonte weelderige albums te wijden aan bekende en suksesrijke
kunstenaars. Waarom zou men dat ook niet mogen doen voor de groep kunstenaars
die in een bepaalde streek de liefde voor de kunst hooghouden? Dat mocht zeker
gebeuren in het nijvere Waregem, dat behalve enkele klankrijke namen ook tal van
andere verdienstelijke kunstbeoefenaars telt. De voorzitter van de Kerkfabriek van
St.-Jozef-De Biest de heer Henri Vanwijnsberghe, die tevens stichter-voorzitter is
van de in 1971 op St.-Lucasdag opgerichte Waregemse St.-Lucas Kunstkring, nam
hiertoe het initiatief en verbond er een memorabele tentoonstelling aan. De
vooruitstrevende kerk (architect Prof. Ir. Paul Felix) was hiervoor het kader waarin
de jonge Kring i.s.m. de ‘Waregemse Schildersghilde’ en het Gaverfonds (dir. Georges
Leroy) de werken opstelde. Vijftig kunstenaars namen eraan deel en zijn ook in het
indrukwekkende album ‘Beeldende kunst in en om Waregem’ met verscheidene
reprodukties van werk vertegenwoordigd, verdeeld in drie groepen: 1. Schilders van
Waregem en ommeland - 2. Schilders van rond het Gavergebied - 3. Beeldhouwwerk,
keramiek en foto. Aan elk kunstenaar worden vier bladzijden gewijd, met telkens,
in een lovenswaardige geest van broederlijke gelijkheid, één kleurreproduktie en
twee bladzijden zwart-wit illustraties. Het geheel, waarvan Gilbert Meirsschaut de
lay-out verzorgde, strekt ook de Kruishoutemse drukker tot eer.
Mensen met vooropgezette ideeën staan uiteraard skeptisch tegenover een dergelijk
boek, waarin ‘gevestigde waarden’ op dezelfde voet worden gesteld met onbekenden.
Het gevaar is vanzelfsprekend groot dat men de vlijtige amateur over het paard zou
tillen. Een verstandige selektie heeft het mogelijk gemaakt aan dit euvel te ontsnappen.
Bovendien stelt men - ook bij (nog) schier onbekenden - over het algemeen een
prijzenswaardige technische verzorging vast; trouwens de autodidakten zijn heel
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klein in aantal wat niet alleen te wijten is aan de nabijheid van Gent met zijn twee
grote kunstscholen. Hulde verdienen ook ateliers en academies uit de streek, die goed
werk verrichten niet het minst de Stedelijke Academie van Michiel Leenknecht te
Oudenaarde. Een dergelijk album kan men ook in andere streken tot stand brengen
en wij zouden er gelukkig om zijn, omdat op die wijze de plaatselijke kunstkringen,
akademies en ateliers op hun waarde zouden kunnen geschat worden. Het lijdt geen
twijfel dat er nogal wat kunstenaars zijn in den lande, die zich van bepaalde ‘groten’
slechts onderscheiden door bescheidenheid en gemis aan zin voor public relations
en publiciteit.
Klaus Hoffmann, Neue Ornamentik. Die ornamentale Kunst im 20. Jahrhundert,
Reeks ‘Du Mont Aktuell’, Verlag Du Mont Schauberg, Köln, 1970; 176 blz., voornam.
zwart-wit illustraties.
De vernieuwde belangstelling voor de Jugendstil heeft dit boek mogelijk gemaakt,
nu deze lange tijd zeer negatief beoordeelde beweging eindelijk erkenning krijgt als
bakermat - samen met het eraan verwante symbolisme - van de hele moderne
kunstevolutie. Op geen enkel gebied is deze oorsprong meer voelbaar dan op dat van
de ornamentale kunst, die naar het voorbeeld van de idealisten van omstreeks 1900
de dienende functie van de kunstenaar t.o.v. de gemeenschap sterk benadrukt.
Als pioniers stelt Hoffmann voorop: van de Velde, Hoezel, Kandinski, Klee,
Kupka, Picabia, Matisse, Herbin, Picasso, Baumeister, Kirchner, Mondriaan en Götz.
Enkele belangrijke Engelse en Franse kunstenaars ontbreken spijtig genoeg. De
aandacht gaat vanzelfsprekend vooral naar de periode vanaf 1950. De auteur ziet
hier de ‘Neue Ornamentik’ zich als een beweging op zichzelf ontplooien met:
Capogrossi, Vasarely, Dewasne, Brauner, Hundertwasser, Schröder-Sonnenstern,
Kumi-Sugai, Schreib, Lattanzi, Maeda, Cohen, Brüning, Schreiter, Leissler,
Bierzunski, Dienst, Alt, Gachnang, Gruppe ‘Geflecht’, Bubenik, Claus, Hüppi,
Dreyer, Laute, Jensen, Morris Louis, Noland, Krushenick en Stella. De lengte van
deze lijst vergoedt de eenzijdigheid ervan niet. Als fundamenteel voor de nieuwe
ornamentiek geldt voor de auteur het loslaten van de traditionele historisch ontstane
ornamentele basismotieven en -patronen, die in het verleden aan elke stijl werden
aangepast. Men zocht de vernieuwing in alle richtingen, van de kindertekening tot
de hedendaagse technologie. Wij menen dat o.a. de Op art en de psychedelische
ornamentiek meer belang verdienen dan zij van de auteur ontvangen. Toch een
waardevol overzicht.
Dirk Michiels, Evolutie van de schoonheidsidee in de filosofie, Reeks Cahiers der
galerij Nova nr 2, Mechelen, 1973; 40 blz., geïllustreerd.
Na het Cahier I (Jan Vaerten) komt nu een cahier van Dirk Michiels aan de beurt.
Wederom een belangwekkend onderwerp en een beknopte en duidelijke behandeling
van de stof. De auteur geeft zonder omslachtige eruditie ten toon te spreiden de
opvattingen weer van dertig filozofen over de schoonheid, object van de kunstcreatie.
De keuze ervan is niet altijd even gelukkig, maar daarover kan men in het oneindige
discussiëren. Toch missen wij er bv. Taine, Maritain, Nietzsche, Merleau-Ponty,
Lukacz en Russell, die o.i. niet hadden mogen ontbreken. En voor de Renaissance
lijken Ficino en Alberti toch volstrekt onontbeerlijk; de auteur reduceert de bespreking
van deze voor de estetiek zo belangrijke periode tot één paragraaf, wat moeilijk te
wettigen is. Wij plaatsen deze leemten op rekening van de beperkte tijd waarover de
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auteur, die student is aan de U.F.S.I. te Antwerpen, beschikte. Wij wensen hem toe
dat uit dit cahier een boek moge groeien, dat de vrucht zal zijn van een nog dieper
doordringende studie, want de formule is zeker belangwekkend en het gebodene is
het niet minder. Een mooie reeks illustraties verhoogt de waarde van het Cahier,
werkelijk ‘a thing of beauty’ voor wie het in de hand neemt.

Catalogen
Provinciale Kultuurdiensten
Lithografie, 1800-1950. Kunst en techniek, Sterckshof, zomer, 1972 (80 fr.). - Van
27 mei tot 17 september te Deurne, en nadien ook te Brussel, was een wat op de
achtergrond geraakte kunsttechniek aan bod, dank zij de diensten van het Provinciaal
Museum voor Kunstambachten o.l.v. Piet Baudouin. De cataloog wordt ingeleid
door gouverneur Kinsbergen. Adjunct-conservator Jan Walgrave, die de
tentoonstelling samenstelde, gelastte zich ook met de cataloog, die door zijn zorgen
tot een onmisbaar document is uitgegroeid. Terecht wijdt hij een aantal bladzijden
aan de techniek zelf en haar verspreiding (de tentoonstelling bevatte een atelier in
werking). De verzamelde lithografieën betroffen uiteraard bijna uitsluitend de
artistieke lithografie, die ook in ons land in de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw de belangstelling kreeg van grote kunstenaars, waar dit thans maar
zeer uitzonderlijk meer gebeurt; maar een herleving is niet uitgesloten. Niet minder
dan 64 reprodukties van lithografieën in zwart-wit illustreren deze ook
wetenschappelijk onberispelijke cataloog.
Provinciaal Museum Pierre van Humbeeck en Marie Piron te Leuven. Conservator
Jan van Hemelryck, die zo gehecht is aan het verleden van zijn Brabantse gouw en
o.m. ook de oprichting van het Ernest Claes-museum te Zichem op zijn actief heeft,
verzorgde nu de cataloog van het Van Humbeeck-Piron-legaat dat door de provincie
Brabant in 1971 werd verworven. Het privé-museum werd zo tot een openbare
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instelling verheven, waar wisselende retrospectieve tentoonstellingen uit het werk
van het kunstenaarsechtpaar zullen gehouden worden. Thans is hun religieus werk
aan de beurt, aangevuld met religieuze habijten uit de privéverzameling van Jan van
Hemelryck zelf. De auteur schetst het arbeidzame leven van deze al te weinig op
roem gestelde artiesten, die met veel liefde vooral het volksleven en de diepe
gevoelens van de volksmens tot uiting brengen. Een bezoek aan dit museum, dat een
oase van rust is, zal u ongetwijfeld een diepe indruk laten (St.-Jorisdal, Mechelsevest,
Leuven). Gedeputeerde Roger de Wulf, voorzitter van de dienst voor Geschiedkundige
en folkloristische opzoekingen van Brabant, leidt de cataloog in.
De Retrospectieve Pierre Cox (10/2 - 4/3) ingericht door de Provinciale Cultuurdienst
in het Hasseltse Begijnhof trok de aandacht op de kunstenaar, die in het eerste deel
van de naoorlog het meest gedaan heeft voor het open maken van de Limburgse
kunstmiddens ten overstaan van de nieuwste tendenzen. Hij deed het in de eerste
plaats met zijn eigen werk, waarvan o.m. kunstcriticus Dessers een der voornaamste
verdedigers is geweest. In de cataloog, die negentien werken reproduceert, kan men
zich niet van de uiterst lichte kleuren rekenschap geven, maar wel van de teerheid
en de broosheid, die deze kunst kenmerkt, een broosheid die bijna ziekelijk aandoet.
De schilder wenste geen kritische teksten in de cataloog te zien opnemen; hij beperkt
zich tot eigenhandige teksten uit zijn schetsboek, die inderdaad helemaal
overeenstemmen met zijn werk. Wat niet belet dat hij soms kan ‘olijk’ zijn, zoals
waar hij schrijft: ‘Vele originaliteit bestaat er tegenwoordig in, slechts te plegen wat
op niets anders trekt. Het resultaat van deze originaliteit trekt dan ook veelal nergens
op’.
War van Overstraete kwam nadien aan de beurt (18/3 - 15/4). Limburg was hem een
dergelijke overzichtstentoonstelling verplicht omdat hij een groot deel van zijn
kinderjaren in de Limburgse Kempen doorbracht. Wie in dit geval was - en ik spreek
uit ondervinding - blijft er het leven lang door getekend. En als men daarna in een
vreemde grote stad gaat leven dan wordt men vanzelf erg schichtig, kritisch en zelfs
revolutionair. War van Overstraeten werd zo kommunist, de eerste Vlaamse
kommunistische volksvertegenwoordiger, en nadien Trotskist omdat het Stalinisme
hem een verraad scheen van de volksbevrijding. Zijn schilderwerk was als de
terugkeer tot de Kempische stilte, diep, intiem - animisme heette men dat in de
kritiekwereld - mystisch zelfs. Zijn terugkeer tot het christendom van zijn kinderjaren
- de enige echte revolutie, deze van de liefde - lag dan ook in de logische lijn van
zijn geestesontwikkeling. Ontroerend werk, zo menselijk en met gedachten en
gevoelens vervuld. Urbain Mulkers gaf aan de cataloog een nieuwe en geslaagde
vormgeving.
Plastische kunst in West-Vlaanderen 1972, Provinciaal Hof, Brugge en nadien Ieper,
Waregem, Kortrijk en Vlissingen (15/7 - 20/11). Ook deze maal publiceerde de
Provinciale Dienst voor Cultuur een keurige cataloog, waarvan de verdienste in de
eerste plaats toekomt aan de goede zorgen van Drs W. van den Bussche, conservator.
Men vindt er reprodukties van werk der twee laureaten van de Provinciale Prijskamp,
Cyr Frimout en Joseph Willaert. Daarna komt ook de nodige documentatie voor elk
der 36 geselekteerden; zij zijn inderdaad in aantal gelijk aan onze regering. Er waren
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niet minder dan 69 deelnemers met 178 werken, wat een bewijs is van de levendige
activiteit, die de plastische kunsten in West-Vlaanderen kennen, en tevens van de
hoge standing ervan.
Chr. Rohlfs, Werken uit de verzameling K.-E.-Osthaus-Museum, Hagen, Provinciaal
hof, Brugge, 26/5-24/6.
In het kader van de uitwisselingen met Westfalen ging deze belangrijke tentoonstelling
door, waarvoor een exemplarische catalogus werd opgemaakt. Hij is ingeleid door
Walter Hoffmann (Dir. Landschaftsverband Westfalen-Lippe) en door Gouverneur
Pierre van Outryve d'Ydewalle. Het werk van Chr. Rolhfs wordt op duidelijke en
synthetische wijze in zijn ontwikkeling geschetst door Conservator Dr. Herta Hesse.
Een bij ons ten onrechte nog te weinig bekend werk, dat - naast dit van Nolde - een
ereplaats verdient in het Europese expressionisme. Bio- en bibliografische nota's
gaan de reproduktie van 17 belangrijke stukken uit de verzameling vooraf (wit-zwart
en kleur). Het is niet te verwonderen dat deze tentoonstelling zeer grote belangstelling
kreeg o.m. van de buitenlandse gasten, die Brugge aandeden n.a.v. de H.
Bloedprocessie, zoals Gouverneur van Outryvve d'Ydewalle ons mededeelde.
Merkwaardig is ook de affiche van de tentoonstelling.

Stedelijke instellingen
Arca Lovaniensis. Artis atque historiae reserans documenta, Jaarboek 1972, Uitg.
Vrienden Stedelijk Museum, Leuven, 1973.
Dit is eigenlijk geen cataloog, maar het eerste van de reeks jaarboeken die de pas
gestichte Leuvense vereniging beoogt uit te geven, met de bedoeling ‘historische en
kunsthistorische wetenswaardigheden uit het gewest aan de leden ter kennis te
brengen’: dus geschikte publicatiemogelijkheid voor allen, die zich op deze gebieden
verdienstelijk maken. Conservator Jan Crab en voorzitter R. Depret halen eer aan
dit waardevol initiatief, dat van het begin af qua omvang (238), inhoud en presentatie
(talrijke illustraties) waardering verdient. De auteurs van de artikels zijn R. van
Uytven, F. van Molle, Pl. Lefèvre, J. Crab, J. Dauwe, M. Smeyers, J. van Wittenbergh,
P.V. Maes en R. van de Ven.
Het Ekerense Kunstcentrum ‘Hof de Bist’ zet zijn reeks tentoonstellingen verder,
waaraan telkens een kleine maar verzorgde cataloog is verbonden.
Jos Geboers exposeerde van 12 tot 28/1: degelijke teksten van Luc Clerinx, J. Jans
en Ludo Raskin; Geboers is een moedig man, die de voor enkele jaren gekozen
poëtisch-abstracte lijn trouw blijft, omdat zij hem zo goed ligt.
Gabriël Depauw plaatste in zijn cataloog uitgebreide en rake teksten van Roger
Geerts, D. de Smet en Fr. van Isacker; het is merkwaardig dat letterkundigen veelal
instemmen met Depauws kunst.
Kunstschilder Piet Jacobs en beeldhouwer Mark van den Poel kwamen aan de
beurt van 23/2 tot 11/3. De eerste wordt door Julien Maerevoet getypeerd als de
schepper van de kunst, die de mensen terug vatbaar kan maken voor de schoonheid.
Guy van Hoof vraagt voor de tweede kansen om monumentale kunst te presteren.
Verder nog Marcel Cockx en Joost Laroy, wederom kunstschilder naast
beeldhouwer. Juliaan Haest heeft het over de intense innerlijke beladenheid van
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Cockx' werk; GVG heeft het vooral over Laroys fraaie beelden voor het nieuwe
Wilselese kerkhof.
Dan volgde de tentoonstelling Albert De Deken (6/4 tot 22/4). De leraar aan de
Antwerpse Kon. Academie wordt voorgesteld door Rita Hostie, die hem vooral als
portretschilder benadert. Ook Remi de Cnodder, Guy Van Hoof en M. van Jole komen
aan het woord.
Victor Renty (27/4-13/5), de naar Merksem uitgeweken Oostendenaar, wordt
gepresenteerd door René Turkry, L.M.A. Schoonbaert, Remi de Cnodder en Bert
Fierens. Lydia Schoonbaert benadrukt hoe hij in zijn schilderkunst de muziek trouw
bleef, die muziek waaraan zijn familieleden aan de kust nog steeds fanatiek gehecht
zijn.
Voor Jan Keustermans (18/5-3/6) is kunst ‘liefde voor de natuur’ zegt René Turkry,
‘trouw aan eigen beginselen, die geen compromissen en geen halfheid duldt, zegt
W. Doevenspeck, ‘een ontmoeting met de wereld, met de mens, met Christus’ zegt
M. Coppieters en alle drie hebben zij gelijk.
Retrospectieve tentoonstelling Jules Fonteyne, Groeningemuseum, Brugge, 12/5-17/6.
Met deze tentoonstelling maakte de stad Brugge iets goed t.o.v. een van haar meest
representatieve kunstenaars uit de laatste eeuw. De fijne catalogus werd samengesteld
door Guillaume Michiels, die zich con amore van zijn taak heeft gekweten. Het is
de eerste belangrijke monografie geworden, die over deze kunstenaar is verschenen.
Na de inleiding van Schepen van Cultuur Traen, volgt een rijk gedocumenteerde
studie van G. Michiels zelf over leven en werk van Fonteyne. De illustratie (zwart-wit)
bestaat uit een selectie van 33 tekeningen, etsen en schilderijen. De tentoonstelling
zelf bevatte 209 nummers, waartussen ook de biografische documenten gerekend
zijn.
Beknopte catalogus. Schilderijen, Stedelijke musea, Brugge, 1973, 142 blz., zwart-wit
reprodukties (75 fr.).
De stad Brugge droeg adjunct-conservator Dirk De Vos op een nieuwe viertalige
catalogus samen te stellen, die het essentiële zou bevatten uit de rijke schatten van
het Groeninge-, Brangwyn- en Gruuthusemuseum. De auteur laat de reproduktie zeer
terecht de eerste rol spelen; bij de 300 werken zijn in de cataloog
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weergegeven, telkens vergezeld met een beknopte legende, die over het werk het
strikt noodzakelijke mededeelt. Men zou misschien een chronologische ordening als
de meest geschikte hebben kunnen verkiezen. De auteur gaf de voorkeur aan de
alfabetische, om redenen die ons niet duidelijk zijn, behalve dan dat een
chronologische ordening heel wat meer problemen met zich meebrengt. De cataloog
is een kunsthistorisch dokument van waarde geworden, dat zelfs de haastige bezoeker
een inzicht geeft in wat Brugges musea ons aan wonderbare schatten te bieden hebben.

Internationaal Cultureel Centrum Antwerpen
Het ICC heeft vanaf zijn stichting in 1970 een indrukwekkende reeks tentoonstellingen
gehouden (waaraan telkens een cataloog verbonden was), die duidelijk het
lovenswaardige inzicht illustreren van het Centrum om de voetstappen van het
Amsterdamse Stedelijk Museum te betreden. Wij beperken ons tot een overzicht van
de nog voorradige catalogi.
Het Koninklijk Paleis. Bouwer en bewoners, 1970.
Eind december 1969 werd het Koninklijk Paleis van de Meir, het oude Hof van
Susteren, Int. Cult. Centrum en het gebouw zelf verkozen als motief voor de eerste
tentoonstelling. De geschiedenis van het gebouw werd geschetst door de heer
Leemans.
De prijs van de kritiek (20/3 - 18/4/1971)
Het betreft de periode 68/69. Er waren in de tentoonstelling drie werken van G.
De Groote-Tanghe, Ch. Drybergh, U. Herregodts, R. Somville, J.-P. Laenen, M.
Verstockt, R. Raveel, M. Wyckaert, V. Gentils, A. Mortier, P. Mara, R. De Keyser,
G. Decock en enkele andere. De Vereniging der Belgische Kunstcritici deed de
selektie en koos als laureaat Roger Somville. Florent Bex stelde de cataloog samen.
De wereld van de Science Fiction (9/2 - 12/3 1972)
Deze tentoonstelling behandelde alle aspecten van de SF, maar benadrukte vooral
de verhouding SF - Plastische Kunsten, hoofdzakelijk met werken uit eigen land,
waarvan sommige nochtans afweken van het gekozen onderwerp. De teksten van de
cataloog zijn van P. Versins, D. Delaet, J. van Herp, R. Magiels, Florent Bex en A.
van Hageland, die zelf een groot deel van de documenten aanbracht.

Periodische uitgaven
Open deur, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Kortenberglaan 158, Brussel.
72/7-8: Brengt o.m. een artikel over René de Roo, hoofdconservator aan de Brusselse
musea voor Kunst en Geschiedenis als opvolger van P. Gilbert (W. Verhegghe), het
Internationaal overleg over kunstbeveiliging te Steenokkerzeel (J. de Roey), het
Ballet van Vlaanderen in Turkije (P. Sterckx), de Heraldische Leeuw van de
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Cultuurraad (K.C. Peeters). Het dossier bevat de nieuwe advieskomissie Nederlandse
letteren (Lissens, Michiels, Janssens, Spillebeen, van Ruysbeek, Scheer, Van
Elslander, Tindemans, J. Christiaens, M.C. Luts, Struelens), het statuut van
Aldebiezen, de nieuwe commissie voor Opgravingen, de Belgische afdeling
Conferentie der Nederlandse Letteren (van Isacker, Verhegghe, Decorte, Lampo,
Kemp, Demedts, Deleu, Ch. D'Haen, De Wispelaere, H. Van Assche, van Itterbeek
voor de literatuur; Cappuyns, Goris, Tindemans, Haesaert, Hermans, van Kerckhoven,
van Schoor en van Hoeck voor het toneel).
72/9-10: Met o.m. een voorstelling van Minister Chabert. Verder twee uitvoerige
socialistische standpunten over Permanente Opvoeding (Walter Debrock en H.
Hermans/W. Verhegghe), een christelijke (korte tekst vanwege het DF), en een
neutrale (vanwege de L. de Raet Stichting), waaruit men kan besluiten dat de
administratie van Cultuur met alle macht zal aansturen op een etatistisch systeem en
de bestaande vrije instellingen voor volksopvoeding zal pogen te versmachten. Zij
werden reeds door de administratie beschuldigd van geld- en spilzucht, hoewel deze
laatste met haar logge en verwaande bureaukratie oneindig duurder uitvalt. Zij schijnt
heimwee te hebben naar de ‘moederschoot’: het Ministerie van Nationale Opvoeding,
waar men alles zo knusjes kan doen onder geestesgenoten. Zij droomt er blijkbaar
van zoveel mogelijk de Permanente Opvoeding naar dit ministerie terug te laten
vloeien en ze aldus aan de minister van Cultuur te onttrekken. Deze politiek is o.i.
al te doorzichtig om te slagen.
Ook brengt dit nummer nog hulde aan staatsprijswinnaars Gilliams en Boon (B.
Brouwers, L. Simons) en aan cineast Buyens.
In het dossier wordt de lijst der kandidaten voor literatuurlezingen opgegeven.
73/1: Presenteert o.m. de restauratie van het Rockoxhuis, een Rubensportret (P.
Baudouin), Albert van Dyck in Corsendonck, 50 jaar Landjuweel, de Warande te
Turnhout, de Internationale Culturele betrekkingen in '72 (hieruit blijkt dat de dienst
zich zeer weinig interesseert voor de betoelaging van tentoonstellingen in het
buitenland die niet door de dienst zelf zijn georganiseerd, daarbij vergetend dat wat
de dienst zelf organiseert altijd veel duurder uitvalt voor de gemeenschap). Het dossier
handelt o.m. over de openbare bibliotheken.
73/2: Voor dit nummer heeft men blijkbaar teksten opgenomen die in de laden waren
blijven liggen en weinig met het opzet van ‘Open deur’ te maken hebben: het babbeltje
van Stuiveling over de spelling en de studie van Tavernier over de grafiek van Ensor
horen in een tijdschrift als ‘Ons Erfdeel’. G. d'Olieslager heeft het over de waarde
der culturele statistieken en Joe de Troetsel over de Suzukimuziekmethode. De in
1971 geklasseerde monumenten en landschappen worden met foto voorgesteld. Het
dossier is bijna volledig gewijd aan de toelagen aan de letterkunde in 1972.
Flits, Tijdschrift geredigeerd door personeel BRT, IJskelderstraat 24, 1900 Overijse.
72/17: Uit de rijke inhoud releveren wij: een kort stukje van Jos Ghysen, het
verslag van de BP-opstelprijskamp over de hedendaagse kunst (interessant dokument),
een tekst van Servranckx over ‘Zuivere beelding’ uit 1925 (vert. M. Bilcke), gedichten
van Steyvoort en Kolibrie, een voorstelling van beeldhouwer M. Carlier (M. Bilcke).
72/18: Hierin treffen wij o.a. een studie van Karel Aerts over Mozart en de liefde,
een verhaal en gedichten van A.K. Rottiers, weer een goed stukje van Jos Ghysen,
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kritieken over Bert de Leeuw, een presentatie van ‘Flandria Illustrata’ over Kastelen
in Vlaanderen, de Franse adaptatie van 4 gedichten uit Timmermans' Adagio door
A. Sechehaye, een kennismaking met de schilderes Ludwin Ludwin (Ludwine Van
Haeren). Zoals steeds een interessante bibliografie.
De Tijdspiegel. Cultureel blad voor Limburg, Sekretariaat: Albert Dusar,
Thonissenlaan 17, Hasselt. Abonnement 125 fr. op giro Tijdspiegel, Hasselt 1120.19.
XXVII, 1972, 4: Het blad zet zijn reeks afzonderlijke monografieën voort over
Limburgiana met een nummer over ‘Oud Maaseik in woord en beeld’ door W. Sangers
en M. Hendrickx, die een beknopte historische beschrijving van de stad en haar
architekturale merkwaardigheden hebben uitgewerkt. Vooral de kerk van Aldeneik
en het beeldhouwwerk verdienen de aandacht. Een groot aantal zwartwit illustraties
schraagt het betoog (24 blz.).
XXVIII, 1973, 1: Nu is de Mariale Basiliek van Kortenbos aan de beurt, waarvan
Lic. T.J. Gerits, O.praem. het bericht neerschreef, dat uitvoeriger is dan dit over
Maaseik en met bibliografische gegevens voorzien. De auteur behandelt de
geschiedenis van de bedevaartplaats (I), de Barokschoonheid (II), het
Rektoraatsgebouw (III) en tenslotte de Mirakelschilderijen, die afzonderlijk worden
geïnventariseerd (IV). Een zeer wetenschappelijk gehouden studie met wederom
talrijke illustraties.
Oostland, Orgaan van de Vereniging van Limburgse Schrijvers, redaktie-sekretaris
Tr. Hoewaer, Toekomststraat, Hasselt.
1973, Maart, 50: Uit de inhoud vermelden wij: een huldiging van de sekretaris der
vereniging (J. van Baelen), studies van Hoewaer, Notermans (van Veldeke), M.
Custers (R. Swartenbroekx), Neer van Tina (Dries Janssen), L. Swerts (Cuppens),
Dr. Janssen (F. Persoons). Tenslotte de lijst van de 114 aangesloten schrijvers der
vereniging.
Biekorf. Westvlaams archief, Redaktie Annuntiatenstraat 82, Brugge, abonnement
200 fr., giro 233537 A. Viaene, Brugge.
1972, 11-12 Slacht- en wintermaand: O.a. F.A. Snellaert als A Treallens (J.
Huyghebaert) - Judocus Clichthove van Nieuwpoort 1472-1543 (A. Viaene) Meetkerkse Liederverzamelingen (J. Geldof) - Wulfaert Hellinc van Axel,
zangmeester in 1542 (A. Dewitte) - Westvlaamse zantingen (M. Vermeulen) Inhoudstafel van
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de 384 blz. tellende jaargang.
1973, 1-2, Nieuwjaar- en schrikkelmaand: Abdijen en abdijkerken en de graven
van Vlaanderen, 879-1455 (A. Viaene over de grafsteden in een belangrijke
geïllustreerde studie, die het grootste deel van het nummer vult en een enorme
opzoeking heeft vereist).
Art d'église, Monastère de St.-André, 1340 Ottignies; driemaandelijks, abonnement
265 fr., giro 55.54.80 Art d'église, Ottignies.
XLI 161 oct.-dec. '72: Dit nummer handelt hoofdzakelijk over adaptaties van oudere
kerken om er kerk-huizen van te maken. Na een inleidend artikel van Dom Debuyst
worden renovaties van kerken besproken te Mont-Godinne (J. Closse), Temploux
(A. Lanotte) en Cambrai (Ol. en Var. Marc): een heden zeer actueel probleem, meer
nog dan de nieuwbouw. Er wordt ook een voorbeeld behandeld van de trage
ontwikkeling van de kerkbouw in Engeland (Woodvale) en het nummer eindigt met
een In Memoriam Guy Dekeuleneer, die een enthousiast was van Japan.
XLI, 162 jan.-maart '73: Het tijdschrift dat voor een paar jaar merkwaardige
architecturale realisaties bestudeerde in de streek van Pordenone (Venezia Giulia)
gaat de verdere evolutie na (een kerkhof en een parochiaal centrum te Erto/Monte
en een gemeenschapscentrum te Budoia). Frederic Debuyst brengt ook de besluiten
van zijn overwegingen over de ‘églisemaison’, waarin vooral het aspect gastvrijheid
domineert. Enkele notities over Denemarken sluiten het nummer.
Das Münster. Zeitschrift für Christliche Kunst und Kunstwissenschaft, Schnell &
Steiner Verlag, München/Zürich; per Heft DM 7,50.
Het vermaarde tijdschrift viert zijn 25-jarig bestaan met een speciaal nummer over
de religieuse ikonografie gisteren en heden. Aldus wordt er gehandeld over de kring
als Imago
DE BOECK TE EINDHOVEN EN HULST
Onze eredeken Felix De Boeck is 75 jaar geworden. Hij heeft van officiële zijde
nooit een tentoonstelling in Nederland gekregen. Het CVKV maakt dit jaar het
verzuim goed. Wij zijn benieuwd of het CVKV hiervoor van de bevoegde ministeriële
diensten de nodige kredieten zal krijgen.
Dei (Manfred Lukker), de Stephanus-ikonografie (Th.v. Bogyay), de niet-figuratieve
ikonografie als middeleeuws verschijnsel (V.H. Elbern), het middeleeuwse boek met
zijn illustratie (P. Bloch), de ‘Ewige Anbetung’ op gotische graven in Duitsland (Fr.
Arens), het motief van de omhelzing van Christus (Dei famulum amplecti) in de
kunst, vooral de schilder- en etskunst (E.M. Vetter), de Christusvoorstelling bij
Rembrandt (H.v. Einem) en deze van de Madonna bij Poussin (G. Bandmann). Na
de laatste zeer belangwekkende artikels gaat men naar de 20e eeuw over met een
studie over het minder bekende religieuse werk van Otto Dix (Fr. Löffler) en over
de invloed van de ikonografische tradities op het beeldhouwwerk van Lipschitz (E.
Trier): uiterst leerzaam. De gebruikelijke rijke berichtenkroniek wordt voorafgegaan
door een forum over hedendaagse christelijke kunst.
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Rotterdam Art news, Oldenbarneveltstraat 146, Rotterdam.
Nummer 2 heeft het o.a. over een environment van Ch. van Rest en over een
neon-kunst-tentoonstelling. De ingezette weg blijft men volgen, het tijdschrift bestaat
uit losse dokumentatiebladen die zich voor vrije rangschikking lenen.
Nummer 3 brengt een nogal rommelige behandeling van talrijke kunstenaars, die
elk Rotterdammer zijn of er exposeerden en elk een of meer reprodukties en wat
commentaar in het Engels krijgen; deze laatste is erg gesofistikeerd zoals men van
Donia mag verwachten.
Nummer 4 behandelt hoofdzakelijk figuur en werk van Woody van Amen (met
bio-, bibliografie, tentoonstellingen en reprodukties). Verder korte nota's over Bury,
Delvaux, 13 Joegoslavische artiesten (het effect van de machine op de kunst) en
Enrico Baj.
Nummer 5 is hoofdzakelijk gewijd aan Rotterdams 4e Poetry International
(19-25/6). Inleiding: Cees Buddingh'. Laatste aanwinsten van het Boymans-van
Beuningenmuseum, de 19e Duitse tekeningen en de Amerikaan Wiley.

Zoekertjes
Georges Vandewalle, Stationsstraat 125, te 8070 Lichtervelde (tel. 051/724.36) zoekt
nr. 3 van de vijfde jg. alsmede nr. 96.
Hij kan volgende dubbels aanbieden: 65 - 97 - 98 - 99 - 100 - 115 - 116 - 117.
Ik bezit van de 13e jg. (West-Vlaanderen) de nrs. 73 tot en met 78 (jan.-feb. '64 nov.-dec. '64).
Belangstellende kan zich wenden tot Jan Priem, Sint-Kristoffelstraat 75, 8320
Brugge.
Gaarne zou ik in het bezit komen van de nummers: 93 - 1967 (Felix Timmermans)
- 114 - 1970 (Renaat Veremans).
Mej. G.G.M. van Ouwerkerk, Ambonstraat 10, Amersfoort - Nederland.
In mijn collectie van 1958 ontbreekt het nummer 45. Kan iemand me hierin helpen?
L. Bosschaert, Thujastraat 20, 1170 Watermaal
Wie kan mij volgende nummers van West-Vlaanderen of Vlaanderen bezorgen: 1
tot en met 47; 49 tot en met 69 en de nrs. 72, 75, 83, 85, 99. Ik kan in ruil geven of
heb ter beschikking nrs. 81, 99, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
115, 116.
F. Laforce, Aartrijkestraat 1, 8100 Torhout.

Vrije Tribune
What is in a word?
Wij beleven stilaan de tijd dat de kunstkritikus zich gaat bezinnen over de noodzaak
van zijn funktie want hij begint zich te verdedigen, wat inhoudt dat hij aangevallen
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schijnt. Dit wordt duidelijk in een onlangs gepubliceerd artikel ter verdediging van
de kunstkritikus. Ik citeer enkele merkwaardige uitlatingen die in cursief worden
weergegeven.
De kritikus formuleert een reeks bijzonder heldere, bijna vanzelfsprekende
opvattingen.
Een opvatting is een persoonlijke mening die misschien voor een paar mensen
‘bijzonder helder’ kan zijn maar in geen enkel geval vanzelfsprekend. Dat ‘bijna’ is
een bewijs van onzekerheid. Gewoonlijk is die ‘helderheid’ in kunstenaarsmiddens
een kostelijke bron van hilariteit.
De kritikus heeft een dubbele opdracht: informatief en edukatief.
Het gaat hier waarschijnlijk om een opdracht die hij zichzelf heeft gegeven.
Informatief: dit is het verstrekken van een inzicht in de feitelijke toestand. De
feitelijkheid van een toestand verschilt van individu tot individu omdat in de kunst
geen proef op de som kan gemaakt worden. Bijgevolg beperkt zich de echte informatie
tot het aanwijzen van de verschillende stijlen en evenementen.
Edukatief: De kunstkritikus moet uit de kunstproduktie datgene lichten en naar
voor brengen wat waardevol is. Kijk, en dat is nu juist wat hij NIET hoeft te doen
en wel om de volgende redenen
a/ De kunstenaars zelf kan men met geen smoesjes om de tuin leiden. Men kan
ze alleen vleien en dat is niet edukatief.
b/ Door kunstwerken en bijgevolg kunstenaars de voorrang te geven als zijnde
eigentijds maken zij zich schuldig aan diskriminatie tegenover degenen die zij
persoonlijk niet waarderen noch begrijpen. Dit is evenmin edukatief.
c/ Zij beïnvloeden daardoor op een dirigistische manier verschillende kategorieën
mensen: eventuele kopers, officiële aankooporganismen, kunsthandelaars en
ook de jeugd. Dit is tendentieuze edukatie.
d/ Kunstkritische waardeschatting die gebeurt zonder een stevige vakkennis is
steeds gesteund op welbepaalde belangen. Dus kapitalistische edukatie.
e/ Blijft de subjectiviteit, die men wil laten doorgaan voor: objectiviteit door
op gegevens te wijzen die het kunstwerk toont. De analyse daarvan is de basis
van elk kunstkritisch onderzoek.
De edukatieve kunstkritiek bestaat voorlopig nog in kunstscholen en onder
vakmensen die in staat zijn fouten aan te wijzen en te assisteren
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bij de evolutie van mensen die daartoe vrijwillig de wens hebben uitgedrukt.
Hij staat voor de taak te oordelen, te schiften, te vergelijken, te concluderen, op
artistieke basis, met normen van artistieke aard.
Dit zien wij in geen geval gebeuren door mensen die geen enkele plastische
discipline onder de knie hebben. Er bestaat nog steeds een teoretische garantie voor
de ware vrijheid van mens tot mens: gij zult niet oordelen. Wie oordeelt, veroordeelt.
Kunstkritiek is rechtspraak op basis van zelfgemaakte wetten.
De kunstkritikus veronderstelt een kennen, een begrijpen, een aanvoelen, een
waardeschaal, een aantal normen.
De kritici mogen nog zoveel weten aan gegevens als data, kenmerken, ismen,
richtingen, namen, zij zullen steeds wandelende catalogi blijven. Verder dan formules
en normen zullen zij niet komen. Dat ze zich redden, eenmaal in de doolhof van de
kunst binnengestapt, door steeds maar verder vermeende bekwaamheidsbewijzen op
elkaar te stapelen, blijkt een normale procedure te zijn van fanatici die liever sterven
dan hun nutteloosheid te bekennen.
Wie zegt dat er geen normen bestaan, spreekt terzelfdertijd de mening uit dat alle
kunstkritiek zuivere willekeur en bijgevolg volkomen nutteloos is. Dat er geen normen
bestaan bewijzen de kunstkritici zelf door als een joelende bende pubers alles tot
kunst te verheffen wat met de ogen zichtbaar, met de handen tastbaar of met de reuk
waarneembaar is. Kunst kan men noemen: een kreatieve, vanuit een individuele
belevenis ontstane handeling van blijvende of voorbijgaande aard, die het gevoel
van een of meerdere personen aanspreekt. Het begrip wordt dus steeds wijder en er
valt geen touw meer aan vast te knopen. Op vragen die kunstkritici zich stellen kan
men een antwoord geven door de vraag op henzelf te betrekken: Wat is een kunstwerk?
Wat is een kunstkritikus?
Behoeft een kunstwerk mooi te zijn? Behoeft een kunstkritikus steeds mooi te
praten?
Is kunst in de eerste plaats schepping van een vorm of levensuitdrukking? Is een
kunstkritikus in de eerste plaats richtingschepper of levensuitdrukker.
Is kunst symbool van de gemeenschap of uitbeelding van de enkeling? Is de
kunstkritikus vertegenwoordiger van de hele kunstenaarsgemeenschap of de manager
van een enkeling?
What is in a word? En om te sluiten nog één vraag: waarom doen zij het eigenlijk?
Albert Setola

Serieuze proeve van recensie
Titel: ‘Onderhoofd, later dan twee vingers’. Acril op hout. Afmetingen: 1,20 m op
2 m. Uiterste en intelligente restrictie van het coloriet: twee roden, zwart en wit en
toch formeeltechnisch volmaakt. Radikale en ascetische beperking van de
konstruktieve interpretatie, sublimerend in horizontalen, vertikalen en één
werkelijk-aanwezige diagonale.
Het enigszins geoefende oog ontdekt al dadelijk de twee specifiek
magisch-plastische hoofdvormen: de rechthoek en het vierkant. Beide leiden een
eigen, zuiver-geometrisch leven. De
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rechthoek lokaliseert en omsluit de hele complexiteit van het drama dat zich binnen
dit geabstraheerd ruimtelijk vlakkenspel met een ongekende intensiteit afspeelt.
Het hoofdmotief (overigens een enorme reüssite) is de omhoogstrevende pijl,
menselijk- gevoelig symbool, dat, nog eventjes vastgehouden, zich met een
explosief-stuwende drang wil verheffen uit de vernederende beklemming, zijn
gevangen-zijn binnen een van de meest volmaakte meetkundige elementen en tevens
een zuiver menselijke vinding, een vorm die een sterke geestelijke werking uitoefent:
het vierkant.
Dit is, door een markante scheidingslijn, nl. de magische diagonaal, in twee
weldoordachte werelden gescheiden. Aan de ene zijde de verstikkende, onvervormbare
driehoek; aan de andere zijde van de barrikade het ontluikende protest, de kern van
de opstand tegen de verouderde konventies, de wil tot rehabilitatie van de essentiele,
vrije meningsuiting. De grenzen van dit vierkant beginnen duidelijk hun vaste greep
te verliezen. Zij zullen de kracht missen om het elan van de nieuwe visie te stuiten.
Het hele autoritaire taboesysteem is in zijn specifieke structuur reeds aangetast en
de ontbindende werking van de infiltrerende ideologie is hier zeer duidelijk merkbaar
in de afbladdering. Het geheel laat een centrifugale vlakverdeling zien nl. het
subtiel-witte vierkant met de revelerende noblesse en de emotionele geladenheid van
de zwarte pijl. Volgens de uitlating tenslotte van de auteur: ‘ik wil mij niet verliezen
in afwijkende richtingen; ik streef alleen één doel na nl. in het ons omringende
wereldbeeld de juiste weg aanduiden die met onze mentale ingesteldheid langs de
veristische realiteit van het kunstobject moet gevolgd worden. Dat de titel in genen
dele het uitgebeelde op de voet volgt is in zoverre markant voor mijn exisentialistische
instelling, dat ik mij daarmee wil affirmeren contra de slaafsheid van het
naampjes-geven in de gekend banaal-traditionele zin’. Met verontschuldiging voor
dit grapje. Het betreft hier een binnenscheepvaartverkeersteken dat zich langs het
kanaal te Brugge bevindt en dat jammer genoeg te laat ontdekt werd om nog in
aanmerking te komen voor de laatste stedelijke triënnale...
Albert Setola

Wie valt in de sloot?
De aktiegroep Verkeersveiligheid uit Brugge houdt er merkwaardige, tegen alle
nationale en internationale reglementen voor auteursrecht indruisende, beschikkingen
op na bij het uitschrijven van een wedstrijd voor een embleem. Zo schrijft zij b.v.
dat zij zich het recht voorbehoudt alle inzendingen te gebruiken bij campagnes voor
verkeersveiligheid zonder dat de ontwerper hiervoor enige vergoeding ontvangt!
Deze inzendingen blijven zelfs het eigendom van de aktiegroep!
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Maar daar blijft het niet bij. De eerste prijs (want er zijn zelfs prijzen aan
verbonden...) is 4.000 fr. geschonken door de A.S.L.K.
Als wij de tarieven van de VVG erop naslaan valt een firma als deze onder categorie
C/2. Vertrekkende van een basisprijs voor een embleem: 5.000 fr., krijgen we
volgende bewerking: C/2 = 2/3 van het verschil tussen B (15.000) en C (30.000 +
B, zo komt men op 10.000 + 15.000 = 25.000 fr.
Nog iets: ‘indien de ontwerper geen tekst aanbrengt houdt de aktiegroep zich het
recht voor dit eventueel zelf te doen.’. Men krijgt hier de indruk dat men een graficus
als een bediende van de A.S.L.K. gaat beschouwen.
En tenslotte een toemaatje: een das die ieder deelnemer zichzelf kan omdoen: de
formule ter ondertekening: ik verklaar inzage genomen te hebben van het reglement
en verklaar mij ermee akkoord.
Dit herinnert mij het invullen van belastingsformulieren, daar schuilt een beetje
zielige diktatuur achter.
Het is niet fraai vanwege de A.S.L.K. om zich blindelings te laten op de rug nemen
door de eerste de beste organisator, en het is onverantwoord van bepaalde organisators
met zulke kreupele informatie uit te pakken. Zo leidt de kreupele de blinde, het is
echter weer eens de graficus die in de sloot valt.
Albert Setola

Poetisch bericht
(Vlaanderen 132)
De heer Roger Verkarre, Torhout, vraagt ons onze lezers te wijzen op volgende
zetfout: in zijn gedicht ‘Project’, blz. 107, moeten we lezen ‘En worden oosters oog’,
in plaats van ‘En worden oosters nog’. Onze excuses voor dit slippertje...

Wij, geminoriseerden
1.
Daarmee is ‘Vlaanderen’ eindelijk een strijdend blad geworden. Een vraag aan
bevoegden: wie schildert, naast deze literaire doorlichting van onze
cultuurbezoedelaars, aan de hand van waarachtige gegevens ook eens een plastisch
corruptietafereel?
Albert Setola
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2.
Mijnheer de Redactiesecretaris,
Bij de mededeling van mijn verzoek tot terugtrekken van mijn artikel in het
theaternummer, kunt u volgende begeleiding plaatsen:
1.
De mentaliteit waaruit en de toon waarop deze stellingname werd opgesteld,
vind ik inderdaad ‘beschamend voor een land dat zich beschaafd durft te
noemen’.
2.
In de Commissie van Advies tot Bevordering van de Nederlandse Letterkunde
in België (die adviseert m.b.t. de werk- en reisbeurzen, de toelagen en de
subsidies aan de tijdschriften) heb ik, zolang ik van deze commissie deel uitmaak,
geen aanleiding gevonden die de termen ‘ideologische diskriminatie’ en
‘vriendjespolitiek’ effektief rechtvaardigen.
3.
Kwaliteit is geen schijnargument.
4.
Kwantiteit is nooit een argument.
5.
Zou ik me beperken tot mijn bijdrage over theater als verantwoording van
mijn aanwezigheid in dit tijdschrift, dan zou ik terecht een vakidioot zijn.
Hoogachting,
Dr. C. Tindemans, docent U.I.A.
N.v.d.R.: Materieel gezien was de intrekking van het artikel uit dit nummer
onmogelijk, omdat het eerste deel ervan weken voordien ter perse ging.

3.
Geachte Heer Redaktiesekretaris,
Ik las met belangstelling in het nr. 132 van Vlaanderen de toestanden rondom het
VVL en de slag die daar geleverd werd.
In het geciteerde nr. op bladzijde 106 vind ik echter een citaat, dat vrij algemeen
gebruikt wordt maar dat mij steeds hindert: ‘Nou ja, de pers is nog steeds niet
gebarsten van haar eerste leugen of vertekening’.
Men zou dergelijke uitspraak kunnen overdragen op elk korps waarvan één of
meerdere leden zich misdraagt. Maar men veralgemeent natuurlijk niet, want dat zou
niet eerlijk zijn.
Men doet het vrijwel altijd tegenover de journalisten. Want als één hunner te
goeder of te kwader trouw het wat te bont maakt, dan is het niet X of Z dagblad,
maar dan is het de Pers. Men rommelt hier dan zowat de goeden en de kwaden in
één trommel.
Ik geloof, terwille van de waarheid dat men de moed moet kunnen opbrengen,
namen van dagbladen en/of journalisten te vermelden, bevriende of vijandelijke het
speelt geen rol. Het lijkt ons minder moedig alleman en niemand te vernoemen.
Sans racune, en met biezondere gevoelens van hoogachting.
José Heerman, Turnhout
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Naieve kunst
Heer Redactiesecretaris,
Van verschillende zijden heb ik kritiek horen uitbrengen tegen het verschijnen
van dat prachtvolle kunstspecimen ‘Eerwaarde biechtvader... enz.’ in het laatste
nummer van ‘Vlaanderen’. Men vraagt zich - terecht, meen ik - af hoe een tijdschrift,
dat als orgaan van kunst en kultuur zichzelf respecteert, zulk idioot geschrijf kan
opnemen. Men liet me opmerken dat een mooi klassiek gedicht niet eens wordt
opgenomen, maar dat men er zich wel toe leent dergelijke onwaardige nonsens te
publiceren.
Wat mij persoonlijk nog het meest verbaast is dat het ‘kunststuk’ toch werd
opgenomen nadat nochtans tijdens de laatste vergadering van de redactieraad, waarop
ik aanwezig was, werd beslist het niet te publiceren, en dit op voorstel van voorzitter
Storme die verklaarde dat het niet past voor een katholiek tijdschrift dergelijke
‘heligschennis in verband met een sacrament’ te verspreiden en nadat ik zelf de vraag
had gesteld ‘wat zulks nog met kunst te maken heeft’.
Ik vraag me af waarom dan nog vergaderingen belegd worden wanneer men zich
toch niet houdt aan de beslissingen die daar getroffen worden. Hoogachtend,
Hans Melen, Deinze
N.v.d.R.: Het gewraakte ‘prachtvolle kunstspecimen’ kon spijts alle moeite niet
meer teruggetrokken worden, de drukverrichtingen waren te ver gevorderd: het
‘corpus’ van het nummer was reeds volledig afgedrukt.
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[nummer 134]
[Hulde aan Hendrik Conscience]

Nu schetst hij de ellende der lijdende moeder,
bezwijkend van honger en koû...
‘Och arme!’ dus zuchten de huiverende kleinen;
‘Och arme!’ klaagt mede de vrouw.
Nu leest hij een keurig, gemoedelijk sprookje,
Een boeiend aandoenlijk verhaal...
‘Wat lieve verteller!’ bemerken de kinders,
‘Wat sierlijke, eenvoudige taal!’
Nu meldt hij, hoe Vlaanderens dappere Klauwaarts
Trouw bleven aan afkomst en eed...
De vader rijst op en herhaalt de vermaning:
Dat niemand hun voorbeeld vergeet!
Zo wordt Antwerpens zoon
Bemind in elke woon,
Omdat hij eerde, wat
Zijn volk steeds eert; omdat
Zijn pen op ieder blad
Gelouterd wedergaf, wat 's volks gemoed bevat;
Omdat de ziel des volks in al zijn schriften ademt,
Gelijk een zelfde geur uit ieder roosje wademt...

(Uit een eigentijdse ‘Hulde aan Hendrik Conscience’ door Theodoor Sevens,
letterkundige te Kortrijk, tweede prijs in ‘den letterkundigen kampstrijd uitgeschreven
in 1883 door den Vlaamschen Broederbond te Brugge’).
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1
Denkend aan Conscience

I
Commentaren en Bronnen
Mogelijk zullen onze lezers de vraag stellen of het zin heeft nog aandacht aan
Conscience te wijden. Er is meer dan anderhalve eeuw sinds zijn geboorte en negentig
jaar sedert zijn overlijden voorbij gegaan. Naar de mening van velen behoort hij
reeds lang tot de geschiedenis, die van de literatuur en van de Vlaamse Beweging.
Wat er over hem nog te ontdekken of te zeggen valt, is werk voor specialisten en
minder voor een algemeen tijdschrift als ons Vlaanderen geschikt. Aanvankelijk
hebben ook wij dat geloofd, maar na ons zes weken in het werk van Conscience
verdiept en een en ander gelezen te hebben van het vele dat over hem geschreven
werd, zijn wij niet zo zeker meer van ons zelf. Toegegeven dat het niet aan studies
en artikels, vooral niet aan gedrukte redevoeringen over de schrijver van De Leeuw
van Vlaenderen ontbreekt. Onze documentatie alleen, hoe onvolledig ze mag zijn,
telt al honderden bladzijden. Maar bij het nalezen van die teksten bleek weldra hoeveel
oppervlakkigs erbij is.
Niettemin bestaat er toch heel wat dat blijvende belangstelling verdient1. Omdat
het wellicht voor anderen even nuttig kan zijn, brengen wij verslag uit over hetgene
wij het meest gewaardeerd hebben. Naast de commentaren bij de briefwisseling van,
met en over Conscience, verzorgd door Dr. A. Jacob en Dr. G. Degroote, die een
reusachtige hoeveelheid gegevens bevatten, is dat in de eerste plaats de monografie
van Eugeen De Bock over Hendrik Conscience en de Opkomst van de Vlaamse
Romantiek (1920), die reeds door een beknopter biografie Hendrik Conscience, zijn
Persoon en zijn Werk (1912) voorafgegaan werd.
Minder gevuld, meer opgaand in een betoog, dan een relaas van gebeurtenissen
en een schildering van toenmalige toestanden is een studie van Pol De Mont,
opgenomen in zijn bundel Drie groote Vlamingen (Conscience, Van Beers, Benoit
- 1901). Zij kan best aangevuld worden door Eenige Bladzijden uit het Leven mijns
Vaders (1912) van Mevrouw Antheunis, geboren Maria Conscience, zoals de naam
van de schrijfster vermeld staat. Dat boek met die ‘enige’ herinneringen, die dan toch
honderdachtentachtig bladzijden beslaan, is wel merkwaardig omdat het de mens
Conscience nader tot ons brengt.
Bepaalde strekkingen in de hedendaagse literatuurwetenschap mogen dat menselijke
element zonder belang achten, het helpt niettemin als geen ander om de ziel van een
literaire schepping, ook als taalverschijnsel, te begrijpen. Vanzelfsprekend mogen
in verband met Consciences levensgeschiedenis en de genesis van zijn kunst zijn
autobiografische geschriften De Omwenteling van 1830 (1858) en Geschiedenis
mijner Jeugd (1888) niet vergeten worden.
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Onder de studiën van specialisten, aan een of ander onderdeel van Consciences
produktie of bijzonderheid in verband met zijn leven en werk gewijd, trof ons vooral
De ouders van Conscience (1913), van de Antwerpse stadsarchivaris F. Jos van den
Branden. Wat de schrijver daarin mededeelt is zeer verhelderend over het karakter
en de levenshouding van de romancier, althans voor wie gelooft dat afkomst en
omgeving daar iets mee te maken hebben.
Daarnaast legden wij dan de lijvige verzameling Studiën en Kritieken (1913), die
naar aanleiding van Consciences eeuwfeest op de markt gebracht werd. Niet minder
dan achttien geleerden of kunstenaars hadden er een bijdrage voor geschreven. Hoewel
er in alle artikels wel iets staat dat de moeite van het lezen loont, vinden wij de
voornaamste De Taal van Conscience door D. Duflou, Hendrik Conscience in Verband
met de Folklore door A. De Cock en vooral De Bronnen van de historische Romans
van Conscience, van de geleerde Victor Fris, stadsarchivaris van Gent. Zijn
verhandeling bevat, ondanks enkele vergissingen, een massa bibliografische
aantekeningen, die ook voor onze geschiedenis in het algemeen, zoals ze door de
romantici nagepluisd en begrepen werd, van belang zijn gebleven.
Veel preciese details over het leven van Conscience en het ontstaan van zijn romans
en verhalen heeft Dr. G. Schmook achterhaald en vastgelegd in een reeks artikels in
verschillende gelegenheidsuitgaven, tijdschriften en vooral in de Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
Wat door Alfons De Cock in de veertien bladzijden hem ter beschikking gesteld in
Studiën en Kritieken eerder schematisch aangeduid werd, kreeg een breder en
grondiger uitdieping in Hendrik Conscience en het Volksleven (1953) van A. Van
Hageland. Wie verlangt meer te vernemen over de Vlaamsgezinde Conscience, die
onmiskenbaar een bezieler van de Vlaamse Beweging geweest is, kan terecht bij het
standaardwerk van Dr. H.J. Elias Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte (1953-1955)
of bij het veel minder objectieve Vlaamsch België sedert 1830 (1907-1912), dat in
de eerste plaats het werk van Dr. Paul Fredericq is.
Wel opmerkenswaard om het besluit waar hij toe kwam, vonden wij de lezing van
A. Jacob over Hendrik Conscience en de Belgiese Politiek in De Gids van 1 juni
19282. Door de bescherming die Conscience van officiële zijde genoot is bij hem een
geesteshouding ontstaan, waarvan de gevolgen ‘aan de Vlaamse ontwikkelingen die
matheid verleend (hebben) die haar zozeer met het bewogen tempo der Ierse Beweging
kontrasteert. Zij hebben niet toegelaten dat de Vlaamse kwestie het dramatiese aspekt
verkreeg waarzonder geen volk tot de benadering van zijn lotsdroom is gekomen.
Zij hebben in ruime mate bijgedragen tot het vestigen van het karakter van de
vooroorlogse Vlaamse Beweging, waarvan in de oorlog de tragiek is geweest dat zij
tot zolang geen tragiek had gekend’.
Uit die uitspraak van Dr. A. Jacob blijkt dat een geschiedschrijver zeer kwetsbaar
wordt, waar hij verder gaat dan het achterhalen en ordenen van feiten. Tijdens de
tweede wereldoorlog mocht er gevreesd worden dat de Vlaamse Beweging, afgeleid
van haar eigen doel, een zeer dramatische episode tegemoet zou gaan, die in plaats
van haar vooruit te stuwen haar voor een kwarteeuw zou verlammen. Waar wij nu
gekomen zijn mogen wij verhopen dat de Vlaamse Beweging, zonder het tragische
karakter dat de lerse Beweging gekregen heeft of opgedrongen werd, naar de
verovering van de beslissingsmacht over het eigen lot zal leiden. Dan zal zij het
weergaloos voorbeeld opleveren van een verdrukt, achterlijk en van zichzelf
vervreemd volk, dat zonder geweld, door de bezielde dapperheid en trouw van een
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kleine keurgroep in beweging gestoten, het bewustzijn van zijn eigen waarde en
daardoor zijn vrijheid heroverd heeft.
Hoe de Belgische gezagsdragers tegenover Conscience gestaan hebben, kunnen
wij opmaken uit een Notice van Pierre De Decker. De Decker, een katholieke unionist,
is de eerste Vlaamsgezinde Belgische minister geweest, die door het oprichten van
een Vlaamse grievencommissie in 1856 officieel erkend
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heeft dat aan het Vlaamse volk onrecht aangedaan werd. Hij was een beschermer en
vriend van Conscience, die hij onder andere tot arrondissementscommissaris in
Kortrijk benoemd heeft. Als lid van de Koninklijke Belgische Academie, die ook de
schrijver van De Leeuw van Vlaenderen onder haar leden telde, heeft hij over
Conscience in de Annuaire de l'Académie Royale de Belgique (1885) een artikel met
treffende bijzonderheden gepubliceerd, dat het jaar te voren reeds in een afzonderlijk
drukje van de pers was gekomen.

II
Krietiek en Antikritiek
Zeker ligt het niet in onze bedoeling de betekenis van het degelijk studiewerk dat
over Conscience bestaat te onderschatten. Wat geen inhoud en dus geen belang heeft
moge verdwijnen, al het andere, uit welke gezichtshoek ook geschreven, moeten wij
bewaren, ondereen vergelijken en in zijn leemten aanvullen waar zij bestaan.
Uitgaande van wat voorhanden ligt, kan dan met een eigentijdse beoordeling van
Conscience een aanvang gemaakt worden.
Heeft het zin, is het wenselijk, is het nodig? Werd over hem niet alles geschreven
wat er te zeggen viel? Een onbedacht antwoord op die opnieuw gestelde vragen zou
zijn dat Conscience zijn tijd gehad en overleefd heeft. Om het nog duidelijker te
stellen, dat hij zo nauw met de romantiek en een bepaalde periode in de ontwikkeling
van onze taalcultuur verbonden was, dat hij voor moderne lezers ongenietbaar werd.
Het verwijt is dubbel: zijn kunst mist de menselijke aanspreekbaarheid die ze tijdeloos
maakt en door haar gebrekkige verwoording is haar artistieke waarde zeer beperkt.
De kritiek zou nog verder kunnen uitgebreid worden. Hij overdreef altijd in de
ene of andere richting en door zijn eenzijdigheid heeft hij de mensheid over twee,
scherp uit elkaar te onderscheiden tegengestelden, algoeden en alslechten, engelen
en duivels verdeeld. Geen van beide groepen kan de toets van een verantwoorde
psychologische ontleding doorstaan. Komt daarbij, wat niet minder beslissend is,
dat hij zijn taal niet kende. Hij schreef een soort Nederlands, wemelend van
barbarismen, dat nergens gesproken werd en hij nochtans in de mond van zijn
personages, dikwijls onontwikkelde mensen uit de volksklasse gelegd heeft.
Vooraleer op de grond van die bezwaren in te gaan, lijkt het ons wenselijk twee
opmerkingen naar voren te brengen. In de eerste plaats moeten wij op de
onvermijdelijke tekortkomingen van alle literaire kritiek wijzen. Waar iemand als
Conscience meer dan ‘honderd boekdelen’ uitgegeven heeft, is het praktisch
onmogelijk al die geschriften te lezen. Alleen degene kan dat die uitsluitend voor
Conscience belangstelling heeft. De anderen zullen wel uit het gezamenlijk werk
een keuze doen, die zij beter willen kennen, maar daarna zullen zij op het oordeel
van derden voort moeten
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H. Conscience ca. 1862 (foto door Aug. Debedts uit Kortrijk). Foto A.M.V.C. Antwerpen.

gaan. Niet onmogelijk is dat ook die tekst al op een vroegere bespreking steunt. Nog
komt daarbij dat ons, om de waarde van een bepaalde auteur van formaat uit te maken,
een vergelijking met het werk van zijn vermeende gelijken uit vroegere of latere
perioden onmisbaar schijnt.
Zo'n vergelijking kan slechts de vrucht zijn van jarenlange lectuur. Het is niet als
een verwijt, slechts als een voorzichtige waarschuwing te beschouwen, als wij stellen
dat de kenner van de middeleeuwen dikwijls niet op de hoogte blijkt van wat in de
jongste twee eeuwen aan blijvende literatuur is verschenen en de belangstellende in
de hedendaagse letteren veelal geen aandacht besteedt aan wat een eeuw, laat staan
500 jaar geleden geschreven werd. Door het ontbreken van historisch perspectief
groeit, ook al is ze ongewild, een misleidende vooringenomenheid.
Wat in zo'n geval niet beantwoordt aan de smaak, niet strookt met de levenssfeer
en de opvattingen van een bepaalde tijd, schijnt dan verouderd of wordt onrijp geheten.
De ervaring toont aan dat zulke onvertogen uitspraken geloofd en herhaald worden,
tot uit een nieuw onderzoek hun onhoudbaarheid blijkt. Zo heeft

Hildevert Conscience (1843-1861) te Kortrijk (foto Aug. Debedts uit Kortrijk).
Foto A.M.V.C. Antwerpen.

onze kritiek voor de eerste wereldoorlog verklaard dat Streuvels' meesterschap in
zijn onovertroffen beschrijvingskunst van de natuur was gelegen. Nochtans is dat
slechts gedeeltelijk juist. Want de schilderende stylist van De Boomen en Het
glorierijke Licht was meteen, getuige In 't Water, Jantje Verdure, Langs de Wegen
en tal van andere verhalen een bewonderenswaardig psycholoog. Toch is de misvatting
die zestig jaar geleden ingang vond, nog niet helemaal verdwenen.
In dezelfde zin bestaan er over Conscience verkeerde karakteristieken, een soort
van versteende meningen, die in de handboeken voor het onderwijs steevast
terugkeren. Beweerd wordt, zonder die typering voldoende te nuanceren, dat hij een
naïeve romanticus was, terzelfder tijd moralist, die over een onwerkelijke wereld
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geschreven heeft. Met ieder van die kwalificaties wordt aan een tekortkoming, aan
een fout gedacht. Niettemin zijn wij ervan overtuigd dat het oordeel, zo radicaal
uitgesproken, met bepaalde elementen geen rekening houdt. Tegen alle redelijkheid
in legt men in verband met Consciences kunst maatstaven aan, die in deze tijd
ontstaan, alleen zonder beperking op de hedendaagse literatuur toepasselijk zijn.
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Schilder Hendrik Leys (1815-1869), vriend uit de Antwerpse kring.

Als men dezelfde normen tegenover Guido Gezelle in acht zou nemen, zou ook
hij om zijn archaïserend Westvlaams, zijn conservatieve wereldbeschouwing en
prosodische verstechniek, veel van zijn waarde verliezen. Toch stellen wij vast dat
Gezelle voor alle jonge generaties zijn betekenis handhaaft. De woordvoerders van
elke nieuwe letterkundige stroming doen, als op een onbetwistbare voorganger,
gaarne een beroep op hem en enkele jaren geleden werd hij zelfs in een bloemlezing
met moderne luisterliedjes opgenomen3. Nu hebben wij de indruk als er nog zo weinig
over Conscience gesproken wordt, dat het komt omdat een taai vooroordeel een
persoonlijke kennismaking met zijn werk in de weg staat.
Om zich een objectieve mening te kunnen vormen, moeten wij ons vooraf in de
gedachte- en gevoelswereld van zijn tijd, in het bijzonder toen hij een opgroeiende
jongen was, in kunnen denken. Iedereen neemt aan dat het romantisme in Europa
een onvermijdelijke en welkome reactie op het tot eenzijdigheid opgedreven en
daardoor zielloos geworden rationalisme geweest is. In de literatuur had dat
rationalisme tot een maakwerk met woorden, een pseudo-classicisme zonder
existentiële inhoud geleid. Tegen die verdorring van het scheppend vermogen is de
intuïtieve levensdrang van de Germaanse mens in opstand gekomen.
De Latijnse voorkeur voor klaarheid in de begrippen en een axomatisch redeneren
heeft hij als een verminking van de natuurlijke levensvolheid ervaren. Hij stelde de
nacht boven de dag, het mysterie tegenover de wetenschap. Zijn hart voelde aan wat
denken niet kon achterhalen, zijn verbeelding toverde werkelijkheden voor die
proefondervindelijk niet te bewijzen waren. De romantici hadden het woord van
Shakespeare tot het hunne kunnen maken. Er bestaat zoveel tussen aarde en hemel
dat door het denken nooit werd achterhaald. In de mooiste literatuur uit alle eeuwen
is een romantisch element aanwezig: onvrede met de schijnwerkelijkheid van het
positieve en alledaagse, verenigd met heimwee naar een gelukkiger bestaan.
Conscience heeft het niet alleen gezocht, hij heeft het gevonden, bij de eenvoudige
landslieden uit de Kempen of in het heldhaftige streven en strijden van zijn nationale
helden uit het verleden.
Daarin verschilde hij niet van zijn grote literaire tijdgenoten. In de laatste decennia
van de achttiende en de eerste van de negentiende eeuw heeft het romantisme vrijwel
overal dezelfde grondtrekken vertoond. Conscience past in het geheel van de
romantische beweging, zowel met zijn Eenige Bladzyden uit den Boek der Natuer
(1846) of zijn novelle De Loteling (1850) als met zijn historische romans. Toen de
romantische vloedgolf omstreeks 1850 terugebde, kwam ook in zijn werk een meer
realistische kijk op het leven tot uiting. Baas Ganzendonck (1850) was een eerste
bewijs van die omkeer, die met romans als De Burgers van Darlingen (1861) en De
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Oom van Felix Roobeek (1878) niet in het voordeel van de artistieke waarde van zijn
werk verder ging.
Dat realisme met romantische inslag heeft bij De Bom en Baekelmans betere
resultaten opgeleverd. De ware, de meest existentiële en grootste Conscience is die
van de idyllische, sentimenteel romantische verhalen geweest, de verteller die een
traditie inleidde, die over Bergmann naar Claes en Timmermans kan doorgetrokken
worden. Die kunstenaar is het die tijdens zijn leven een weergaloze bijval genoten
heeft. Het volstaat de kritiek uit die jaren, de kwaadwillige oprispingen daargelaten
te lezen, om dat te beamen.

III
Begrenzingen en Grenzen
Wel mag de vraag gesteld of Consciences beroemdheid, vooral bij zijn eigen volk,
niet meer aan zijn betekenis voor de Vlaamse Beweging dan aan de letterkundige
waarde van zijn werk dient geweten. Aan beide factoren samen, komt het ons voor.
Men heeft in hem even goed de kunstenaar als de overtuigde Vlaamsgezinde
bewonderd. In zijn verhandeling over Hendrik Conscience als Heldendichter4 heeft
Dr. Eugeen van Oye gewezen dat zij maar één persoonlijkheid uitmaakte, zodat de
historische romans en innemende dorpsverhalen hem even lief waren. Zij tonen de
twee essentiële, elkaar aanvullende uitzichten van een kunst, die onmiskenbaar in
het leven, de ervaringswereld en geestelijke overtuiging van de kunstenaar wortelde.
Het bekende woord dat Conscience zijn volk leren lezen, mogen wij in een dubbele
zin begrijpen. Door zijn verheerlijking van ons verleden heeft hij in de dagen van
onze diepste vernedering het nationaal bewustzijn van ons volk, buiten de beperkte
kring van de eerste flaminganten, weer doen ontwaken. Toen hij in het Nederlands
begon te schrijven, heeft zijn vader hem dat kwalijk genomen.
Om De Leeuw van Vlaenderen werd hij door de vele Fransen die na 1830 in België
kwamen wonen of er gebleven waren, samen met de talrijke Fransgezinden verweten,
dat hij een dweper en onvergeeflijke dwaaskop was. Hij is bij zijn overtuiging
gebleven. Zoals hij de Vlaamse zaak voorstond in zijn jeugd, zo sprak hij nog, toen
hij in zijn oude dag als romancier een Europese figuur geworden was. In de Académie
Royale de Belgique hield hij op 11 mei 1881, dus twee jaar voor zijn overlijden, een
Franse rede zoals het in dat geleerde lichaam gebruikelijk was, over Histoire et
Tendances de la Littérature flamande5. Na zijn letterkundig overzicht ging hij verder
met een algemene beschouwing over de Vlaamse Beweging en haar uiteindelijke
doelstelling: ‘L'idéal de la Belgique de l'avenir est pour nous une nation composée
de deux races fraternellement unies, jouissant, chacune sur le territoire que la nature
lui a assigné de droits égaux quant à l'usage des langues; de deux races animées
d'un égal dévouement à ces libres institutions et à ce sublime pacte fondamental,
lesquels nous ont permis de redevenir nous-mêmes et de donner au monde l'exemple
d'un développement intellectuel, politique et industriel qui nous assure l'admiration
sympathique de tous les peuples.
Nous, flamands, sommes bien loin encore d'avoir achevé notre tâche; mais si nos
glorieux ancêtres n'ont pu nous léguer leur puissance matérielle, ce qu'ils nous ont
du moins laissé, c'est leur patience infatigable et leur invincible ténacité.
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C'est vous dire, Messiers, que nous continuerons avec la même énergie et la même
persistance l'oeuvre de revendication des droits du peuple flamand, jusqu'à ce que
notre idéal de justice et d'égalité nationales soit atteint, dût la réalisation complète
en être réservée à nos arrière-neveux’. Het klonk hoffelijk en vriendelijk zelfs, maar
voor wie de draagwijdte der woorden kon vatten niet minder radicaal. Zoals Hugo
Verriest na hem, was Conscience een diplomaat die harde waarheden zo kon zeggen
dat hij zijn tegenstanders deed luisteren en nadenken.
Conscience heeft zijn volk leren lezen, door zich ook om zijn sociaal welzijn te
bekommeren. In zijn tweedelig werk Literatuur en Revolutie. De Vlaamse Literatuur
en de Revolutie van 1848 heeft Bert Brouwers een lang hoofdstuk aan Conscience
gewijd6. De ondertitel die het meegekregen heeft drukt in de context van zijn boek
al een afkeuring uit: ‘Vlaams, kristelijk en kleinburgerlijk solidarist’. Dat oordeel
wordt zelfs een veroordeling, waar de auteur dit onderdeel van zijn studie afsluit met
de veelzeggende uitdrukking: Arm Vlaanderen. Het is duidelijk dat Conscience het
communistisch manifest van Marx en Engels niet onderschreven heeft. De eerste
werkersverenigingen in Vlaanderen, de Gentse Broederlyke Maetschappy der Wevers
(1857) en de Maetschappy der noodlydende
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Broeders (1857) hebben daar even min aan gedacht7. Eigenlijk doet men om het even
wie onrecht aan door hem te vonnissen vanuit een doctrinair standpunt dat hij niet
deelt.
Naar onze mening zou de vraag niet mogen luiden: Is Conscience een Marxist
geweest? Wel: Was hij sociaalgezind? Heeft hij aan de zijde van de armen en
misdeelden gestaan? Het antwoord is ongetwijfeld bevestigend. Hij heeft geweten
wat armoede, verdrukking en vernedering was, hij heeft het zelf als jonge man
ondervonden. Wie zijn sociaal geïnspireerde verhalen leest, stelt vast dat hij zoals
talrijke liberalen en katholieken uit de burgerklasse, de ontvoogding van de arbeiders
als de vrucht van hun eigen inspanningen tot verbetering van hun lot, gesteund door
de solidariteit van de beter gestelden, gezien heeft.
Die houding stemde met Consciences karakter en geestelijke overtuiging overeen.
Hij was geen revolutionair. Uit zijn geschriften en de getuigenissen van anderen
blijkt dat hij zijn leven lang een gelovige christen geweest is en terzelfdertijd als
intellectueel die weinig voor een verstard conservativisme voelde, veel opvattingen
van de humanistische vrijzinnigen deelde. Politiek beschouwd, paste hij het best bij
de partijgangers van het unionisme, wat de bescherming van een man als minister
De Decker helpt verklaren. Als wij nu nagaan wie hij, naast De Decker zijn vrienden
noemde, lezen wij de namen van Julius Hoste en Emanuel Hiel, die alles behalve
klerikalen geweest zijn.
Bij de teraardebestelling van Conscience te Antwerpen op 16 september 1883, zei
Jan Van Ryswyck namens het Willemsfonds en de Vlaamse vrijzinnige Vereeniging:
‘Hij die daar ligt heeft Vlaanderen gered’8. Maar drie dagen te voren op de
begrafenisplechtigheid te Elsene, nadat Hiel een rede gehouden had om de romancier
te huldigen als iemand die ‘vrij van alle dwaalbegrippen, van alle bijen wangeloof’
was en er slechts naar streefde zijn volk ‘door schoonheid en reinheid te verlichten’,
achtte Jan de Laet, zijn oudste vriend die Conscience bij zich opgenomen had toen
hij door zijn vader het ouderlijk huis ontzegd werd, zich verplicht tegen die uitspraak
te reageren.
‘Ik meende hier het woord niet te nemen,’ zei hij, ‘ik was voornemens hier
stilzwijgend het laatste overschot van mijnen ouden en trouwen vriend te volgen.
Doch, Mijnheeren, er zijn hier woorden gezegd, die ik niet zonder verzet kan laten
voorbij gaan. Men heeft Conscience hier voorgesteld als toebehoorende aan het
klein gedeelte van Vlaanderen. Welnu!... Conscience is de man van geheel Vlaanderen.
Conscience's ziel was de weêrspiegeling van Vlaanderen in het verleden, Vlaanderen
in het heden en Vlaanderen in de toekomst. Welnu! Vlaanderen in het verleden en
Vlaanderen in het heden, en - naar ik hoop - ook Vlaanderen in de toekomst, dragen
het kenmerk van kristelijk gevoel, gepaard met breeden vrijheidszin’9. Enkele uren
voor zijn overlijden, even voor hem het sacrament der stervenden toegediend werd,
zei Conscience volgens zijn dochter Maria, als tot zijn vader sprekende: ‘Père,
l'intolérance politique est la plaie de ce siècle’10. Die klacht is alleszins niet in
tegenspraak met het beeld dat een objectieve benadering van zijn persoonlijkheid
heeft nagelaten.
Verdraagzaam en welmenend, was hij bereid tot toegevingen die hem weleens als
een zwakheid aangerekend werden. Het Wonderjaer (1837) werd door de
geestelijkheid niet gunstig onthaald (Zie hierover de bijdrage van Marcel Lambin).
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Daarover ondervraagd door George Eekhoud, antwoordde Conscience dat hij,
door de aangebrachte wijzigingen, naar zijn mening niets aan de grond van zijn eerste
werken veranderd had. Hij verlangde dat ook de jeugd zijn boeken zou lezen.
‘D'ailleurs,’ ajouta Conscience, ‘je voulais que tous mes livres devinssent populaires.
En écrivant, j'ai toujours eu pour pierre de touche l'intelligence et la culture des
simples. Je n'ai jamais rien écrit que le peuple ne pût comprendre. Je me suis toujours
abstenu de flatter les passions et de parer les vices, de présenter les actions mauvaises
sous des couleurs aimables et séduisantes’11. In hetzelfde gesprek verklaarde hij nog:
‘Vous remarquerez aussi que le sentiment religieux qui anime mes romans n'est pas
une conviction de sectaire, mais la foi dans son acception la plus large’. Hiermede
in verband te brengen is nog zijn bekend woord dat hij er fier op was in zijn werk
nooit iets geschreven te hebben dat een maagd kon doen blozen.

IV
In de Spiegel van zijn Tijdgenoten
Dat koning Leopold I Conscience met zijn sympathie vereerde, dat ministers en
andere vooraanstaanden uit het politieke en economische leven hem als een gelijke
waardeerden en behandelden, zal even goed aan zijn persoonlijke hoedanigheden
als aan de betekenis van zijn kunst gelegen hebben. Ook zijn lezerspubliek had de
mens niet van de schrijver gescheiden. A.C. Van der Cruyssen (Nevele, 9 februari
1836 - Antwerpen, 17 juli 1926), die te Kortrijk onderwijzer was, toen Conscience
er van 1857 tot 1868 als arrondissementscommissaris verbleef, verhaalt dat de
schrijver op een bepaalde dag vroeg hem op een voetreis naar Brussel te vergezellen.
‘Trots de poging om onbekend te blijven - Conscience wou zich voor kramer of
koopman in brillen doen doorgaan! - werd de toen reeds veel gelezen auteur spoedig
herkend, eerst te Oudenaarde, daarna te Herzele’12. Zijn huldiging te Brussel in
1881, naar aanleiding van het verschijnen van zijn ‘honderdste boekdeel’, werd een
triomf.
‘'s Avonds voor het feest wandelt hij met zijn dochter Maria de stad door, als een
hooge vorst die iedereen wil groeten. Op de grote markt komt hem de oudste
bloemenverkoopster een reusachtige bloemtuil aanbieden. “Ik heb ook eens in mijn
leven in de

(Cliché Mod. Enc. Wereldlit.)

bloemen gewerkt,” zegt Conscience haar. Het volk dringt zoo dicht rond hem, dat
ze genoodzaakt worden een rijtuig te nemen. Paard en rijtuig worden met bloemen
versierd en een woelende menigte begeleidt hem naar huis.’13. De volgende dag
stapten duizenden Vlamingen te zijner eer in de feeststoet op. Duizenden waren
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eveneens op zijn uitvaart aanwezig. Conscience was een mythe geworden, zoals
Gezelle het zou worden zestien jaar en Streuvels bijna een eeuw later, die eveneens
door ontelbare getrouwen naar hun graf vergezeld werden.
Nog tijdens zijn leven hebben Consciences uitgevers zijn romans en verhalen op
tienduizenden exemplaren verspreid en herdrukt. Veel intellectuelen, niet alleen
Vlaamsgezinden, hadden zich zijn verzameld werk aangeschaft. Zelfs onder de
boerenbevolking waren er, die enige van zijn boeken in hun bezit hadden en nog
horen wij moeder vertellen dat er op de hofstede van haar ouders een ongeletterde
stalknecht was, die om en uit de geschriften van Conscience had leren lezen.
Conscience werd gekocht en vertaald, meer dan welk andere Nederlands schrijvende
Vlaming ook, als men de verhouding tussen het aantal potentiële lezers gedurende
zijn leven en in deze tijd in acht neemt. Vergeten wij niet dat de Belgische bevolking
einde 1882, enkele maanden dus voor Consciences overlijden op 10 september 1883,
amper 5.655.197 zielen telde en er onder de volwassen Vlamingen zeker 30%
analfabeten waren.
In het buitenland heeft Consciences flamingantische overtuiging weinig tot zijn
bekendheid bijgedragen. Wel zullen degenen die hem in vertaling leerden kennen,
de invloed van zijn minzaam karakter, zijn mensenliefde en bemoedigende
levensbeschouwing als een weldaad ondergaan hebben. Over zijn groot succes in
Duitsland lezen we in het artikel van Georg Hermanowski in dit nummer.
In 1960 kwam het epos van de historische strijd tegen een Franse overweldiging
in het
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Zijn dochter, Marie Conscience, te Kortrijk door Aug. Debedts gefotografeerd in 1868. ‘Uit vriendschap
aan mijne lieve Maria Hiel opgedragen’, schreef Conscience erbij.

Afrikaans van de pers. Intussen lag het boek, naast andere romans van Conscience
voor in het Deens, Engels, Esperanto, Frans, Fries, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools,
Russisch, Servo-Kroatisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. In
de meeste encyclopedieën kreeg hij een vermelding en vreemde groten hebben over
hem met lof gesproken. De wereldvermaarde Alexandre Dumas vertaalde De Loteling
en ontleende eraan, wat feitelijk op plagiaat neerkwam, het gegeven van zijn roman
Dieu et Diable.
Laten wij ook niet uit het oog verliezen dat die internationale belangstelling voor
Conscience viel in een periode, die een hoogtepunt in de geschiedenis van de
wereldletterkunde geweest is. Om slechts enkele beroemde namen in herinnering te
brengen, Conscience was een tijdgenoot van Heine (1797-1856) en Stifter
(1805-1868), van Manzoni (1785-1873) en Andersen (1805-1875), van Hugo
(1802-1885) en de Musset (1810-1875), Carlyle (1795-1881) en Whitman
(1819-1892).
Naast of kort na die romantici traden de vertegenwoordigers van een meer
realistische en psychologische uitbeeldingskunst op de voorgrond, in wier werk
trekken van overeenkomst met Consciences heimatverhalen aan te wijzen zijn: Storm
(1817-1888), Keller (1819-1890) en Heyse (1830-1914) in het Duitse taalgebied;
Flaubert (1821-1880) en Daudet (1840-1897) in Frankrijk; Dickens (1812-1870) en
Thackeray (1811-1863) in Engeland en, zeker niet de geringsten om hun brede
levensvisie en diepe mensenkennis, de Russen Dostojefski (1821-1881) en Tolstoï
(1828-1911). Als men toen in het buitenland niet meer in Conscience gezien had dan
enkele Noord- en Zuidnederlandse critici, zou zijn werk nooit zoveel op succes
onthaalde vertalingen gekend hebben. Als besluit mogen wij stellen dat Conscience,
in de sfeer en de geest van zijn tijd geplaatst, een kunstenaar van formaat geleken
heeft. Hij is ook een der zeldzamen geweest, die nog tijdens zijn leven gestandbeeld
werd.

V
De Gronden van Consciences Betekenis
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Wij geloven dat Conscience in onze literatuur gezien groter en belangrijker is dan
hij sinds de eerste wereldoorlog beoordeeld werd. Zijn gaven worden onderschat,
zijn fouten overdreven. Er zijn tekorten, onmiskenbaar, die verhinderd hebben dat
hij op het Europees vlak bekeken; een eerste-rangsfiguur zou worden. Wij denken
aan de begrensdheid van zijn inhoud, in de diepe zin van het woord begrepen, en ten
tweede aan de onvoldragenheid van zijn stijl.
Het naïef romantisme dat zijn beste verhalen kenmerkt zal geen voorwending
geweest zijn. Het was onafscheidelijk met zijn jeugd verbonden en zoals het kind
dat wij eens waren nog in de man en de grijsaard die wij worden aanwezig blijft,
overleefde het ook bij de kunstenaar al de groeiprocessen van zijn levensinzicht. Het
was wezensgrond, het was natuur. Maar is het mogelijk bij de normale mens dat het
niet door de levenservaring verrijkt, omgevormd en aangevuld werd zonder daarom
aan zich zelf ontrouw te worden? Wie Consciences autobiografische geschriften en
de studies die anderen aan zijn leven gewijd hebben aandachtig leest, komt onder de
indruk van zijn bedeesde, vreedzame en liefst teruggetrokken menselijkheid. Hij was
een zwakke en zieke knaap, die tot zijn zevende jaar niet kon lopen zonder steun,
een kind waarvan zijn moeder vreesde dat het nooit zou volwassen worden. Als
opgroeiende jongen zonderde hij zich gaarne af, las en droomde, omdat hij niet mee
kon met de ruwe bengels van zijn leeftijd; als vrijwilliger bij het Belgisch leger werd
hij door zijn officieren als een mispunt gekleineerd en als leraar, omdat hij zijn gezag
niet op kon dringen, besefte hij maar al te goed voor dat beroep niet geschikt te zijn.
Waarschijnlijk is schrijven voor Conscience een compensatie geweest, de enige
die in zijn mogelijkheden lag, om aan zijn geldingsdrang tegemoet te komen. In de
eerste helft van zijn leven heeft hij geschreven zoals hij was, in de tweede, enigszins
toegevend aan wat de ontwikkeling in de kunstsmaak hem scheen te vragen, al was
hij niet veranderd in zijn innerlijk. Degenen die hem op latere leeftijd, toen hij te
Brussel conservator van het Wiertz-Museum was, gekend hebben, getuigen dat hij
gaarne de eenzaamheid opzocht. Hij tuinierde of knutselde in een kamer, waar hij
meubels maakte en zelfs ijzer smeedde en laste.
Dat kon samengaan met zijn verschijning van deftige burger, staatsambtenaar en
gelauwerde académicien in het openbaar. Het was even echt, maar hem opgedrongen.
De wereld waarin hij zich thuis gevoeld heeft was de Groene Hoek, buiten de
Antwerpse vestingen in de tuin die zijn vader gekocht had, waar hij met zijn
kameraadje Jan de Laet kon spelen, en de Kempense hut, waar hem het onderwerp
van De Loteling werd ingefluisterd; het land waar de natuur van Rousseau de mensen
goed en onbedorven hield en waarvan hij zich ingebeeld heeft dat het had moeten
bestaan, bestond het niet.
Die mensen en dat land heeft hij dan in en door zijn werk geschapen. Maar de
werkelijkheid strookte niet met zijn wensdroom. Hij zal het zelf ondervonden hebben,
als hij buiten zijn kunst trad en zijn lezers wisten het met
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hem. Zolang evenwel als in de lentetijd van de romantiek zo'n zelfmisleiding, een
scheiding tussen twee zijnsbelevingen in dezelfde persoon zonder tragische
gebrokenheid verzoend kon worden, was de naïeve kunst van Conscience gaaf in
zichzelf. Zij bleef het niet, toen het geestelijk klimaat veranderde. Om in de
oorspronkelijk echte Conscience, de belangrijkste op te gaan, moeten wij van een
merkelijk deel van zijn werk afstand doen. Verschaeve, die nochtans op dat gebied
even min een voorbeeld ter navolging was, heeft op zijn onzuiver taal- en stijlgebruik
gewezen. ‘Conscience is niet dit beste (voor het onderwijs). - Zijn stijl is het niet;
hij mist de strenge vastheid, de klare lijn, de organische lenigheid die jongere
studenten boven alles noodig hebben bij hunne voorbeelden; hij is daarbij effen,
eentonig en versleten; - zijn taal is het ook niet: zij wemelt van gallicismen,
verkeerdheden of formeele ketterijen tegen 't genie van het Nederlandsch’14.
Wij kunnen er nog aan toevoegen dat het een arme taal is. Alleen niet dat zij
onpersoonlijk zou zijn. En dat doet de vraag bij ons rijzen of ze niettegenstaande
alles niet bij zijn werk, met andere woorden niet bij zijn creatieve begaafdheid behoort,
zoals iedere boomsoort haar eigen blad heeft. Als wij het goed voorhebben, bestaat
elke taal uit een hoeveelheid taalgroepen, die met historische en geografische,
economische en sociale achtergronden samen gaan.
Ons middeleeuws Diets is in al zijn schakeringen de moderne lezer bijna volledig
vreemd Hij zal het zonder zins- en woordverklaring nog moeilijk juist kunnen vatten.
Hetzelfde verschijnsel, maar nu aan andere oorzaken te wijten, doet zich voor bij de
lectuur van Bredero en Gezelle om de dialectische inslag, bij Van Schendels Het
Fregatschip

Mevrouw Conscience, geboren Maria Peinen (schilderij van Hendrik Leys).

Johanna-Maria om zijn zeevaarttermen en bij De Jong of Coolen om hun volkse
kleurigheid. Ons lijkt het mogelijk de stelling te verdedigen dat alles wat in ons
taalgebied ooit gesproken werd of gesproken wordt beter of slechter, in ieder geval
Nederlands is. Het betere moet natuurlijk gelden als norm. Maar louter artistiek
beoordeeld kan de verbasterde, nu naïef en gemaakt retorisch aandoende taal van
Conscience, een adequaat uitdrukkingsmiddel zijn. Het komt erop aan dat er eenheid
is tussen de mens en zijn kunst, een kunst zo levend en onomwisselbaar, dat de glans
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van de schoonheid ervan afstraalt. In die zin zijn sommige verhalen en romans van
Conscience van betekenis gebleven en zoals Verschaeve het betoogde in zijn artikel
waaruit wij reeds een paragraaf aangehaald hebben, is het aanbevelenswaardig dat
wij, onze jeugd in de eerste plaats, nogeens doordrongen worden van de idealistische
geest van menslievendheid en nationale fierheid die Conscience bezield heeft.
André Demedts
Condédreef - 8500 Kortrijk
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1 Naast de hier en in andere artikels vermelde werken wijzen wij op volgende Interessante
bijdragen: G. Charlier, ‘H. Conscience, jugé par Th. Gauthier’, in ‘Album Frank Baur’, 1948,
I, J. Crick, ‘H. Conscience’, Hoogstraten, z.d.; F. Heidendal, ‘Het Leven van H. Conscience
aan de jeugd verteld’, Leuven 1941; Em. Jansen, in ‘Getuigenis’, Leuven 1948; M. Lambin,
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In den reuk der schaddenvuren
Consciences heideverhalen

Toen bij Consciences begrafenis schilder Theodoor Verstraeten op de lijkbaar een
kroon van heidekruid kwam neerleggen, wist ledereen wat dit betekende: een hulde
aan de diepste kern van Consciences persoonlijkheid, de drang naar eenvoud en
ongekunsteldheid, en tevens een hulde aan zijn beste werken, zijn heideverhalen en
dorpsnovellen, Rikke-tikke-tak (1845), Baas Gansendonck (1850), De Loteling (1850),
Blinde Roza (1849), De arme Edelman (1851), De Grootmoeder (1845-1846). Velen
misschien zullen zich Jans woorden uit ‘Rikke-tikke-tak’ herinnerd hebben ‘Toen het
mij toegelaten werd terug te keren, ging ik nacht en dag zonder rusten. Als de eerste
maal de reuk der schaddenvuren mij door den wind werd toegevoerd, begon ik van
ontroering als een kind te wenen... Ik heb gegeten van het eerste heidekruid, dat ik
zag, om de dierbare plant dichter aan het hart te hebben.’ (uitg. 1912, blz. 141).
Duidelijker nog wordt de symboliek bij het lezen van de inleiding op ‘De Loteling’:
‘Drie maanden bracht ik door op de heide, gij weet, dit schoone oord waar de ziel
in zich zelve terugkeert en rust geniet; waar alles zingt van vrede en stilte, waar de
geest, in tegenwoordigheid van Gods oorspronkelijke schepping den looden sluier
der overeenkomst (= conventie) wegwerpt, de maatschappij vergeet en met vernieuwde
jeugd opstaat uit zijne banden... Hier ben ik nu met mijn geschenken, nederige
kranskens, die ik, al droomende, uit heidekruid en korenbloemen u gevlochten heb.’
(uitg. 1912, blz. 8).
De drie maanden durende vlucht naar de heide, van juli 1849, kwam na een zware
tijd: de ‘koortsige aandrift’ waarmee hij aan zijn Jacob van Artevelde gewerkt had,
de woelige politieke spanningen, waarin, zoals Conscience het zelf uitdrukt, ‘het
grootste kwaad, de laster, gewettigd door de worsteling, gelijk de moord gewettigd
wordt door den oorlog’ (inl. De Loteling) aangewend werd in de polemiek met de
liberalen wettigde het doel de middelen: men verzon aantijgingen - hij zou b.v. zijn
moeder van de trappen gegooid hebben -; men stelde hem op spotprenten voor als
een dronkaard die op het spreekgestoelte van ‘Voor Tael en Kunst’ aan het peroreren
was. In 1847, naar aanleiding ook van zijn in 1843 herwerkte uitgave van het
‘Wonderjaer’ was hij al het slachtoffer geweest van erge verguizing. Zijn vroegere
vriend P.F. Van Kerckhoven, schreef in ‘La Libre Recherche’ (blz. 329-330): ‘Henri
Conscience dont les premières productions respiraient une liberté protestante bien
caractérisée, prêta l'oreille aux séductions. On lui fit entrevoir des honneurs et un
large débit pour ses oeuvres. Il se soumit et fit une rétraction publique de ses principes
libéraux en publiant une seconde édition de son “Wonderjaer”, corrigée et arrangée
par un membre du clergé qui fit tant et si bien, que l'oeuvre avait d'abord stigmatisé
le fanatisme et l'esclavage moral, et devint l'apologie effrenée...’ Ditzelfde jaar werd
er ook een schotschrift van K. Nijs verspreid, waarvan de titel o.a. zinspeelt op de
buitenlandse vereremerkingen - zie het artikel over Conscience en Duitsland - ‘Een
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episode der geschiedenis van Hendrik Drayer, alias Kruisduit, doorgevallen kandidaat
van den gemeenteraad, disponibelen kandidaat voor de Kamer, sprekend lid van
“Tael en Kunst”, ridder van den pruisischen uil, van den beyerschen Roetanne, enz...
hoofd der Vlaamsche verkwezeling.’
Bij dit alles kwam dan nog de dood van zijn vader (27 juni 1849), de ziekte van
een van zijn kinderen, de cholera te Antwerpen... Dit alles tastte hem aan tot een
zware depressie, tot een ‘bitterste moedeloosheid... den haet tot het menschdom.’
(De Loteling). Deze voorgeschiedenis van de meeste van zijn heideromans is van
groot belang, ze zal mede de visie op de landelijke bevolking en natuur bepalen en
idealiseren.
Dat Conscience naar de heide trok om genezing te vinden was ook niet toevallig.
In het jaar 1831 had hij reeds als soldaat door de Antwerpse Kempen gezworven.
Vooral de lente van dit jaar had bij hem een onvergetelijke indruk nagelaten en was
eveneens medebepalend voor de visie op de heidenatuur in zijn werken. ‘Ik beleefde
voor de eerste maal het ontwaken der natuur in het nog oorspronkelijke Kempenland.
Jong als de hernieuwde schepping was mijn hart, frisch en zuiver als de heide mijne
droomachtige ziel’, zo schrijft hij in zijn ‘Geschiedenis mijner jeugd’ (1888). En
heel belangrijk, hij voegt erbij: ‘Niet mijne latere reizen door de Kempen hebben mij
het gevoel van de schoonheid der heide gegeven; alsdan, toen ik eerst de kindsheid
ontgroeide, heb ik hare indrukken in mij vergaderd, hare kruiden geteld, hare
geruchten afgeluisterd, in hare geheimen gedrongen en ze geliefd en bemind, als
hadde mijne wieg op hare maagdelijke vlakte gestaan’ (uitg. Office de publicité,
z.d., blz. 105).
In de inleidingen van zijn verhalen en in de verhalen zelf zal hij steeds naar die
oerervaring terugwijzen. De herinnering eraan is een bron van grote vreugde. ‘Ach,
hoe bemin ik de weide, den lindeboom, de pachthoeve, het kerksken, en alle andere
dingen, die mij zagen, toen de rozen der jeugd en de leliën der zuivere levenspoëzie
mij den schedel sierden... en in stille godsdienstige aandoening, dank ik den Heer,
dat Hij, zelfs in het bevrozen hart van den afgesloofden mensch, nog de zoete bron
der herinnering vlieten laat.’ (‘Baas Gansendonck’) Zo wordt ook de herkomst van
menig verhaal in zijn soldatentijd gesitueerd. Het verhaal van de ‘Loteling’ heeft hij
zelf gehoord toen hij als soldaat na een storm bij een Kempische familie onderdak
kreeg. Het laatste hoofdstuk van ‘Rikke-tikketak’ vangt aan met ‘In den jare 1831,
weinig tijds na de omwenteling, stapte een soldaat met een geweer op den schouder...
over de heide tusschen Moll en Desschel’, waarna hij de ontstaansgeschiedenis van
het verhaal uiteenzet. ‘Ik heb hem (= Peer Gansendonck) gekend na 1830, toen ik
soldaat was’ schrijft hij in ‘Baas Gansendonck’.
Volledigheidshalve moet hier bijgevoegd worden dat Conscience in die ervaring
van de heide niet alleen stond en dat ook andere schrijvers het Kempenland
doorzwierven om zich van de druk van het stadsleven in een escapism-roes nieuwe
ervaringen en inspiratie rijker te maken. Zo lezen wij in de eerste lijnen van
Consciences ‘De Podagrist’: ‘In dien tijd (1852), was, onder de Antwerpsche
beoefenaars der Letterkunde - meest begeesterde en levenslustige jonge mannen de gewoonte ontstaan, nu en dan een reisje door de eenzame heiden en donkere
mastbosschen van het Kempenland te doen, om daar, onder den invloed der
oorspronkelijke natuur, zich den geest te verfrisschen en dichterlijke indrukken te
verzamelen.’ Toch zal de intensiteit van die beleving door herinnering aan vroeger
bij Conscience veel rijker en heviger zijn. Vroeger nog dan zijn soldatentijd, vinden
wij in het leven van Conscience de diep-indringende ‘tover’ van de natuurbeleving.
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Toen hij tien jaar oud was verhuisde het gezin - moeder was reeds gestorven - in een
huisje, gebouwd uit scheepswrakken, buiten de wallen van Antwerpen. De drie jaren
die hij daar in de vrije natuur doorgebracht heeft hebben even-
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eens een onvergetelijke indruk nagelaten.
Meer dan 60 jaar later schrijft hij daarover: ‘Zo sleet ik drie schoone jaren van
mijn leven in eene onophoudende droomerij. Er ontstond tusschen mij en de wezens
die rondom mij leefden een soort van onuitlegbare samenneiging’ (‘Geschiedenis
mijner Jeugd’, blz. 47). Reeds hier vinden wij die typische vermenging van exacte
natuurstudie - een niet nader identificeerbaar individu leidde hem in de plantkunde
en biologie in - en romantische vervoering en droom. Deze tweeledigheid van zijn
natuurbenadering - romantisch- realisme - vinden wij door heel zijn leven en werk
terug. Steeds zien wij hem zich uit het gewoel van politiek en succes terugtrekken
en in zijn tuintje of in een speciaal toegerust lokaal zijn geliefde natuuronderzoekingen
als hobby beoefenen. Hij kende de geneeskracht van planten en kruiden. Schreef hij
zelf niet ‘Eenige Bladzijden uit het boek der natuur’, (1846)?
Uit die ‘onuitlegbare samenneiging’, die tussen hem en de natuur ontstond, wordt
ook dit specifiek kenmerk uit zijn verhalen duidelijk: de natuur vormt er geen
achtergrond, geen scène waarop dan de figuren hun spel spelen, geen soort opgekleefd
‘couleur local’; het is veeleer een samenspel waarin de natuur een levend wezen
wordt, verpersoonlijkt, in staat om zelf contact te nemen. De keuze der werkwoorden
in deze natuurbeschrijvingen spreekt hier duidelijk. We lezen in een passage van ‘De
arme Edelman’ bvb.: ‘Achter zijn huis en zijnen voorhof klommen ondoordringbare
loverbosschen in de hoogte, en hingen daar als een gordijn, dat het binnenste des
landsgoeds aan zijn nieuwsgierig oog onttrok’ (Uitg. Office de Publicité, z.d., blz.
19); verzengende vlakten ‘loopen’, reusachtige schaduwen ‘strekken zich over de
grond uit’. Het lijkt haast normaal dat de ‘elfe van het Grinselhof’ in dezelfde roman
aan de bloemen vraagt ‘Gij hebt dorst, niet waar? Nu staat gij daar

Illustratie uit ‘Rikke-Tikke-Tak’ door Ed. Dujardin.

kwijnend op mij te wachten, met het hoofd gebogen, alsof gij sterven gingt...’ (blz.
23) De bezieling van het landschap brengt dynamische woorden mee en het zorgvuldig
vermijden van passief-constructies. Zo een bezielde natuur pas kan iemands
eenzaamheid met gezelschap vullen... ‘de jonkvrouw toonde Gustaaf hare bloemen,
hare goudvisschen en alles, wat zij in hare eenzaamheid beminde en pleegde...’ (blz.
59). Wie eens, zoals Monica uit ‘Rikke-tikke-tak’ met deze natuur communiceerde,
kan niet meer zonder. Midden het Parijse leven bekent zij dat ‘zij nog bij poozen de
heide met den statigen beuk en de waggelende jeneverboomkens voor zich zag’.
Typisch en veelzeggend is het hier wel dat zij langs die natuurherinnering en samen
ermee, opnieuw aan haar Jan denkt: ‘Slechts twee snaren vond hij gevoelig in haar
hart, twee driften even blakend: hare liefde tot hem en hare zucht tot het betreurde
Kempenland.’ (Uitg. Office de Publicité, blz. 148).
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In zijn beschrijvingen ook vinden wij de dubbele tendens uit zijn jeugd terug:
romantische roes en droom hand in hand met realistische weergave Vooreerst valt
op dat Conscience met de vermelding van de herkomst van het verhaal de fictie poogt
te doorbreken. We wezen reeds op de situering in zijn soldatentijd van menig verhaal.
Op het einde van ‘De arme edelman’ lezen wij: ‘En nu, lieve lezer, moet ik u de
bekentenis doen, dat ik u de ligging en zelfs den echte naam van het oude kasteel des
heeren Van Vlierbeke, om zekere redenen, heb verborgen... Wie mij deze geschiedenis
vertelde, zal ik u niet zeggen; genoeg zij het u, te weten, dat ik al de personen ken,
die er eene rol in spelen...’ Op het einde van ‘Blinde Rosa’ ontmoeten wij twee
reizigers (Conscience en de dichter Jan Van Beers) die strootje trekken om het verhaal
dat ze zopas gehoord hebben en waarvan ze de ontknoping nog meegemaakt hebben,
te mogen vertellen. Zelfs de twee sprookjes uit ‘De Grootmoeder’ legt hij in de mond
van de grootmoeder die heel precies in Zurenborg woont, als het ware om de fijne
vondst van deze verhaaltjes te excuseren. E. De Bock wijst erop dat de kern van het
verhaal uit ‘Blinde Rosa’ een veel voorkomend ‘fait-divers’ was, dat herhaaldelijk
in de krant verscheen: de terugkerende soldaat die kind of geliefde opnieuw opzoekt1.
Conscience zelf verhaalt dat hij de geschiedenis van ‘Rikke-tikke-tak’ heeft horen
vertellen toen hij in 1831 gedurende 2 maand werd ingekwartierd op een grote hoeve
tussen Dessel en Mol (hoofdstuk X). J. Bolckmans achterhaalde de ware geschiedenis
van dit verhaal2.
Binnen de bronvermelding en de echtheidsgetuigenis valt steeds de duidelijke
localisering van de verhalen op. De tocht van ‘De Loteling’ kan geografisch gevolgd
worden dank zij de opgave van steden en dorpen waar Jan en Trien voorbijkomen.3
‘De arme Edelman’ begint met de herenkoets, rijdend ‘over eenen der drie groote
steenwegen, die van de Hollandsche grenzen naar Antwerpen voeren.’ De koets
maakt halt ‘buiten de stad Antwerpen,

Het boshuisje in het Zoerselbos, waar de geschiedenis van de ‘Loteling’ gesitueerd wordt. (Cliché
V.T.B.)

op den Dam’. Iets verder zwerft de edelman ‘in eene kleine stege van het
Sint-Andrieskwartier...’ (blz. 15) De pachthoeve waar de geschiedenis van
‘Rikke-tikke-tak’ een aanvang nam wordt duidelijk gesitueerd: ‘zij staat nog tusschen
Desschel en Milgem, op een twaalftal mijlen oostwaarts van Antwerpen...’
E. De Bock merkt op dat Conscience wel een sterk geheugen moet gehad hebben,
‘een sterke visie van het landschap. Alles gebeurt in zijn verhalen op bestaande
plaatsen, in die bekende straat bij dàt poortje...4 We staan dan ook wat verwonderd
als we Lambrecht Lambrechts in zijn artikel ‘De Zanger van de Heide’ zien schrijven:
‘Hoe langer ik nadenk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat Conscience de heide
niet gezien heeft, maar hij heeft ze gevoeld... Hij bezocht de heide niet om te kijken;
hij liet er zijn blikken niet spelen.’5 Zo lijkt Lambrechts tenslotte blind voor dit typisch
Conscience-aspect, het harmonisch samengaan van nauwkeurigheid en dromerige
romantische doorvoeling. Wel is het zo dat het poëtische heel vaak het plastische
overtreft, vooral dan in de bekende natuurtaferelen. Conscience kon realisme en
romantiek verzoenen omdat hij de werkelijkheid van de Kempen, gezien de
gemoedsgesteldheid en de levenssituatie waarin hij die ontmoette, romantisch
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beleefde; hij moest geen nomansland of een soort verzonken Atlantis uitdenken om
zijn dromen te projecteren en aan de druk en slinksheid van het grootstadsleven te
ontsnappen. De heide lag daar als gesneden brood voor hem, tegelijk reëel, en toch
zo anders... Ligt hier niet het antwoord op het veelvuldig verwijt dat Conscience
geen oog had voor de ellende en de trieste toestand van zijn medemensen: in het licht
van zijn jeugdervaringen en van de rustzoekende vlucht uit de strik der dagelijkse
bekommernissen, kon het tenslotte moeilijk anders dan dat hij alles door een rose
bril zag. Een meer geëngageerde stellingname van Conscience was uitgesloten. Pas
in het licht van de latere stroming van het harde realisme en van het tegenwoordig
engagement kan men aan de brave Conscience een dergelijk verwijt toesturen. Terecht
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merkt B.F. Van Vlierden op ‘Realisme kreeg pas een kans bij schrijvers voor wie de
werkelijkheid belangrijker was dan het vertellen’6. Conscience en zijn volgelingen
zagen tenslotte, in hun epische drang, de idealisering nagenoeg als eerste opdracht
van de kunst. Het accepteren van het realisme als literaire theorie vergde nog een
tiental jaren. In 1862 - dan is Conscience over de beste landelijke verhalen heen verdedigt Domien Sleeckx dit in ‘Over het realismus in de letterkunde’.
Conscience zelf was zich wel degelijk van het probleem bewust. In een brief aan
George Eekhoud geeft hij volgende bedenking: ‘On m'a reproché de flatter le paysan,
de peindre la campagne sous des couleurs trop riantes, de manquer de naturalisme,
pour employer le grand mot à la mode. A cela je répondrai que l'observation doit
être personnelle. Tel s'arrête à des détails matériels et répugnants, qui frappent à
peine tel autre, ou du moins sur lesquels il n'insiste pas. J'ai peint le paysan flamand,
comme il s'est présenté à moi. Je l'ai fait doux, paisible, religieux, patriarcal, attaché
à ses moeurs comme à sa terre, et par là un peu rebelle aux innovations, parce qu'il
m'a été révélé sous ce jour à l'époque de ma vie ou, pauvre volontaire de 1830,
affamé, malade, je rencontrai son hospitalité et ses soins touchants’. Alweer die
verwijzing naar die eerste ervaring uit zijn soldatentijd!
Terecht zag Conscience in dat een te ver doorgedreven naturalisme naar een pure
copiëring van de werkelijkheid leidt en het persoonlijk karakter van het kunstwerk
in gevaar brengt. Ook door zijn contacten met de vroeg gestorven auteur Eugeen
Zetternam (1826-1855), die zijn roman ‘Mijnheer Luchtervelde’ de veelzeggende
ondertitel meegaf ‘Waarheden uit onzen tijd’ was Conscience reeds met het probleem
van werkelijkheidsgetrouwe kunst geconfronteerd. Als gevierd redenaar mocht
Conscience zelfs bij het graf van Zetternam, op 13 oktober 1855 de redevoering
uitspreken. Hij looft Zetternam in deze redevoering omdat hij als kunstenaar geluisterd
heeft naar de inwendige stem die hem toeriep ‘Wees kunstenaer, leef door den geest,
verheft het wapen des woords ten voordele van uw lijdend vaderland’8.
In dezelfde bundel vinden wij overigens ook bewijzen van reëel engagement; het
genre van de redevoering is uiteraard meer op de daad gericht en heeft onmiddellijk
impact op de

Ook dit was de werkelijkheid rond 1850... Kan men deze kinderarbeid in een Engelse koolmijn niet
in een gelijkaardige toestand in de Vlaamse textielarbeid van dezelfde tijd ‘vertalen’?

werkelijkheid als zodanig. In 1847 sprak Conscience op het groot muziekfeest ten
voordele der slachtoffers van de hongersnood in Vlaanderen: ‘Eilaes, het grieft mij,
dat ik de bloedige wonden myns vaderlands ontblooten moet’ - zou zijn
vaderlandsliefde ook een rem geweest zijn voor het aanklagen van misstanden? -.
Na deze pathetische inleiding, geeft Conscience dan een rauwe schets van de miserie
- wel gezwollen, maar toch realistisch -: ‘Ach neen, hier is ook lijden. Ziet hoe
honderde vrouwen en kinderen daer staen en weenen; hoe de mannen hunne boezems
met de nagelen verscheuren... het is waer, dat gansche dorpen bijna uitgestorven
zijn; het is waer, dat men hondenvleesch verkoopt.’ Het slot echter is voor moderne
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lezers echter opnieuw ontgoochelend: ‘Weldadigheid zal Vlaanderen steunen, tot
dat de morgenstond der redding de kim verlichte!’ (blz. 33) Drang om structuren te
veranderen vindt men niet bij Conscience. We denken spontaan terug aan het sprookje
‘Knagelijntje’ uit ‘De Grootmoeder’. Na herhaalde pogingen om zijn levenslot te
verbeteren en gelukkiger te zijn beseft Knagelijntje, het ratje, - en dus ook de lezer
- de zedenles: ‘Och neen, moeder’, antwoordde Knagelijntje ‘ik zie wel dat gij mij
de waarheid hebt gezegd: ieder heeft op de wereld zijn geluk en zijn ongeluk en het
is

Dichter Jan van Beers (1821-'88), persoonlijke vriend van Conscience.

misschien nog beter als rat geboren te zijn dan iets anders. Ik zal nooit meer klagen,
moeder.’ (uitg. Antwerpen 1946, blz. 144). In dit verhaal ook roept de rijke kasteelheer
uit: ‘Waartoe dient het mij rijk te zijn?... Beter ware het arm te zijn, dan zou mij de
nood tot werken dwingen en ik zou ook zingen en blijmoedig zijn na de arbeid’. Ligt
het geluk voor Conscience in contrastwerking?
Dit sprookje op het geheel van het sociale bestel toepassen ligt wel buiten de
oorspronkelijke bedoeling van de auteur. En toch... Toch lijkt het idealisme van
Conscience zo levensvreemd. ‘De rijken zijn meestal o! zóo braaf en zoo
menschlievend - we denken aan de rijke chirurgijn-majoor uit “De Loteling” - Zóo
gemakkelijk dalen ze tot de armen af! De armen, de nederigen, zijn zóo gelaten, zóo
getroost in hun levenslot!’, roept Is. Bauwens uit.9 De toneelschrijver Hyppoliet van
Peene (1811-1863) laat ergens in zijn drama ‘Baas Kimpe’ een jonker zeggen: ‘Op
het dorp vindt men nog deugd, maar 't is in de romans van Conscience...’ Het is
dezelfde Conscience die in ‘De plaag der dorpen’ (1855), een dorpsroman die het
wrede einde van een onverbeterlijke dronkaard schetst, het alcoholisme scherp
aanklaagt, maar niet de oorzaken ervan. Doorstoten deed hij niet. In zijn Franse
jeugdverzen treft men evenwel een heel

E. Zetternam (Diricksen) (1826-1855), de eerste Vlaamse ‘realist’.
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andere toon: ‘Debout, jeunesse, renouvelez la vie. Le vieux monde râle dans l'agonie
Jeunesse, à vous de l'enterrer.’10
Ook vanuit een andere hoek kon Conscience bezwaarlijk aan doordringende
maatschappijkritiek doen. In zijn ijver voor het Nederlands - al mogen hier ook
financiële overwegingen bijkomen11 - had hij de grootste verspreiding van zijn werken
op het oog Hoe kon hij beter de grote massa bereiken dan door zijn volks romantisme.
Hij stemde zich af op hun gevoelswereld: dit volk leefde vroom, eenvoudig, argeloos,
nog niet bewust van de mogelijkheid tot verbetering van eigen lot, met hun stille
vreugden, deugden en ondeugden. Waar hij dan toch bepaalde toestanden op de
korrel neemt - en de meeste landelijke verhalen hebben een morele tendens - dan
doet hij dat steeds zo dat de eenvoudige mens niet geschokt wordt, omspeeld, bvb.
in ‘Baas Gansendonck’, met milde humor. Het potsierlijke optreden van Gansendonck
en de picareske interventies van Kobe winnen de sympathie van de lezers Net zoals
Dickens had Conscience geen behoefte aan diepe karaktertekening: het grote publiek
onthoudt slechts typen die in een paar woorden kunnen geschetst worden en die na
lectuur in hun typische vorm voor de geest blijven: de verwaande Gansendonck, de
eerlijke in de hoek gedreven edelman van Vlierbeke, de flinke sterke Kolonel Van
Milgem, Lange Jan, de vastberaden - 34 jaar lang! - minnaar van blinde Rosa, de
zielsongelukkige Jan uit ‘Rikke-tikke-tak’, de van heimwee wegkwijnende Lenora
(De arme Edelman), de kordate Trien (De Loteling)... Tenslotte wees Conscience de
mensen op de gelukbrengende momenten in hun armtierig leven. Ze voelden zich
spijts hun ellende, in hun leven bevestigd. Ze waren er hem enorm dankbaar voor;
tegelijkertijd echter ontnam hij hen, onbewust, de kritische zin om in eigen bestaan
de tegenstellingen te ontdekken. Bij de dankbare hulde, op 25 september 1881, ter
gelegenheid van het verschijnen van zijn honderdste boekdeel, vertolkte Conscience
het zelf. Tot het vergaderde volk vroeg hij naar de reden van hun liefde voor hem en
antwoordde zelf: ‘het is omdat mijn hart en uw hart altijd eenstemmig hebben geklopt,
omdat ik in mijne werken teruggaf wat uw hart gevoelde...’12 Dat Conscience tenslotte
ook nog zijn inspiratie putte uit verhalen die in het volk zelf leefden,

Manuscript van de aanvang van ‘Blinde Rosa’.

en uit geheel de volksgeest, kan slechts die sympathie verhogen.13
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Dat hij om reden van de verspreiding aan de kunstwaarde van zijn werken moest
opofferen voelde en getuigde hij zelf. In een brief aan Nicolaas Beets klinkt het: ‘Ik
had in alle geval, in mijn lange loopbaan, en met het oog op den toestand van het
Vlaamsche volk, aan vele andere vereischten dan die der hoogere esthetiek te
beantwoorden en heb, als kunstenaar, daartoe vele opofferingen gedaan.’14 (1934,
blz. 135-136) In een brief aan uitgever Van Dieren (Kortrijk, 13 januari 1862) schrijft
hij over de nieuwe roman ‘Het Goudland’: ‘Over de verdienste, als kunst, kan ik
moeijelijk oordelen; maer dat het gretig zal gelezen worden, dit dunkt my
ontwyfelbaer.’15
Verhaaltechnisch zitten zijn dorpsverhalen goed in elkaar. We willen slechts op
enkele opvallende punten wijzen. Binnen het eerder trage verloop van de verhalen
weet de auteur steeds elementen te brengen die de spanning bij de lezer gaande
houden. Het duidelijkste voorbeeld hier is het geheimzinnig Rikketikke-tak-liedje
dat als leidmotief geheel het verhaal doordringt. In ‘Blinde Rosa’ is het bij de komst
van de vreemdeling de vraag naar de verandering van de klok; en naar de
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‘schoone Lievevrouw’; in ‘De Loteling’ is het de voorspellende droom van Trien,
aanvankelijk bewaarheid, opnieuw betwijfeld en uiteindelijk tenvolle realiteit; evident
vormt het ‘loten’ zelf in de aanvang van het werk en de herhaalde pogingen van Trien
om bij Jan te geraken andere spanningsmomenten. In ‘De arme Edelman’ is er de
spanning aan tafel bij het verbergen van de armoede in het bijzijn van de niets
vermoedende rijke koopman: de tragi-komische wijnscène.
Een ander opvallend spanningselement is het plots doorbreken van de
rechtlijnigheid van het verhaal; de lezer krijgt de indruk dat iets heel nieuws begint
en ziet pas na enkele bladzijden opnieuw het verband met het aan gang zijnde verhaal.
Nadat de arme edelman bij de notaris naar oplossing zocht voor zijn geldnood, begint
in ‘De arme edelman’ het tweede hoofdstuk als volgt: ‘In vele van onze heidelanden
heeft de mensch eenen zegenvierende strijd aangevangen, om den bodem uit zijnen
eeuwenheugenden natuurslaap te wekken...’ Hierop volgt een beschrijving van de
Grinselhoeve en een vlinderjagend meisie... Het verband wordt pas duidelijk als Van
Vlierbeke zelf aankomt. Na de romantische passage van Lena met de koe in
‘Rikke-tikke-tak’ begint het derde hoofdstuk plots als een nieuw verhaal: ‘In het dorp
Westmal stond eene kleine smidse, waarin vier mannen, de baas en drie gasten, bezig
waren aan verschillende smedearbeid’.
De lezer vraagt zich af hoe dit nieuwe verhaal in het oude weer zal uitmonden.
Een dankbaar procédé waar het episch gegeven heel sober gehouden wordt.
Het meestal door een ik-verhaal omkaderd of volgend hoofdverhaal is geschreven
in een sobere auctoriale stijl. Nu eens zien wij de schrijver in het meest verborgene
van zijn figuren kliken, dan weer merken wij dat hij zich op het vlak van een getuige
zet die toch niet alle details kan achterhalen ‘Terwijl zij aldus bezig was met in haar
binnenste tegen het noodlot te worstelen...’ wordt een beetje verder gevolgd door
‘sprakeloos liet zij hem ten huize ingaan, om zich waarschijnlijk al weder in de
afgelegenste kamer te gaan verbergen.’ (De arme Edelman, blz. 109) Dergelijke
afwisseling van alwetendheid en onwetendheid komt vaak voor: ze laat tergelijkertijd
de auteur zien én als ‘maker’ van het verhaal én als de man die het verhaal ergens
optekende en vele details in het ongewisse moet laten. Die enkele kenmerken mogen
volstaan.
De betekenis van Conscience in het kader van het groeiend succes in Europa van het
dorpsverhaal, als romantisch-realistisch genre, is aanzienlijk. Samen met de Zwitser
Gotthelf, de Duitser Auerbach, de Fransen Balzac en George Sand heeft hij dit genre
medegecreëerd. Rudolf Zellweger stelt de periode tussen 1836 (‘Bauernspiegel’ van
Gotthelf) en 1856 (‘Romeo und Julie auf dem Dorfe’ van G. Keller) als de beslissende
groeiperiode van een genre dat in de 2e helft van de 19e eeuw een ‘vogue vraiment
universelle’ kent; we merken dat Conscience met zijn belangrijkste dorpsverhalen
in die periode valt. De data die wij in het begin van dit artikel vermelden zijn die van
hun eerste verschijnen. Enkele verschenen eerst in tijdschriften.
Als schrijver van historische romans had Conscience reeds geleerd, naast de
romantische pathos, exacte situering, milieuschildering en tijdsgeest weer te geven.
Het is bekend dat hij zijn historische romans zorgvuldig door studie van de gegevens
voorbereidde. Het zich inwerken in de realiteit van voorbije eeuwen had zijn zin
voor realiteitsgetrouwe weergave bijgescherpt. Zelfs een verhaal zoals ‘De
Boerenkrijg’ (1853) kan men zowel een dorpsroman als een historische roman
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noemen. Dr. Eugeen Van Oye noemt het de ‘Ineensmelting der twee Consciencen’17.
Een versobering in de romantiek - een Westeuropees verschijnsel rond 1850, en niet
alleen in de letterkunde -, een grotere interesse voor eigen tijd vanuit de
politiek-sociale impuls van 1848 waaruit meer aandacht voor eigentijdse
volksgemeenschappen voortkwam, grotere contacten tussen platteland en stad
(spoorweg, wegenbouw, migratie naar stad na misoogsten en in hongersnood), een
verbeterd schoolwezen op het platteland waardoor de literatuur meer en meer ook
daar toegankelijk werd: al deze factoren vormen de grote achtergrond van dit nieuwe
- en toch, in veel opzichten, oude - genre. Naar aanleiding van die geleidelijke
doordringing van het vroeger zo afgesloten gebied wijst Zellweger op het
sentimentalisme in de dorpsverhalen, toe te schrijven aan een soort afscheidsgevoel
van de schrijver: de schrijver voelt zich een soort reporter van een zinkend
prachteiland, de ‘onverdorven natuur’ van mens en omgeving wordt voor de laatste
keer vastgelegd...
In bovenvermeld standaardwerk wordt het belang van Conscience onderlijnd.
Ongeveer in dezelfde tijd dat ook de Duitse en Zwitserse dorpsnovellisten, via
vertalingen, in Frankrijk verspreid werden, verschenen ook Consciences dorpsverhalen
in Franse uitgave in Parijs: tussen 1852 en 1859 werden 14 werken vertaald, tussen
1860 en 1879 volgden nog een 40-tal nieuwe vertalingen of herdrukken. In ‘Atheneum
Français’, 1855, las men over Conscience als over de ‘véritable homme du peuple’
die ‘doit son succès exagéré à l'engouement pastoral auquel s'abandonne depuis
quelques années une grande partie de la presse et du public’18. Herhaaldelijk wordt
dan ook in de pers de verschillende buitenlandse schrijvers van dit genre onderling
vergeleken, vooral Auerbach en Conscience. Aan dit succes is Alexandre Dumas'
plagiaat van de ‘Loteling’ - hoewel grotelijks gewijzigd en eerlijk in de eerste uitgave
van zijn ‘Dieu et Diable’ als bron vermeld (echter niet meer in de volgende uitgave!)
- niet vreemd. Dumas zag zich verplicht ‘De Loteling’ in zijn tijdschrift ‘Le
Mousquetaire’ te laten verschijnen. De lezers vroegen meer; uitgeverij Lévy van
Parijs bracht in 1854 ‘Scènes de la vie flamande’. Van 1854 tot 1885 verschenen er
zijn ‘OEuvres Complètes’. Ook de ‘Revue Contemporaine’ interesseerde zich voor
Consciences heideverhalen. In een brief van 25 oktober 1858 vraagt Conscience aan
uitgever Van Dieren het recht ‘om ééns een enkel werk te Parys in het Fransch te
laten verschynen voor dat het in het Vlaamsch verschyne’19 De ‘Revue Contemporaine’
had hem een verhaal in de aard van ‘De Loteling’ of ‘De arme edelman’ gevraagd.
‘Sa vogue a été bien supérieure à celle d'Auerbach ou de Gotthelf’, erkent Zellweger
(blz. 240).
We hebben de drievoudige invloed op Consciences heideverhalen geschetst: de
overrompelende jeugdervaring van de 10-jarige knaap en de jonge soldaat, de
herhaaldelijke toevlucht naar de heide als kuuroord, vooral in 1849, en tenslotte de
gehele literaire nationale en internationale context. Boven dit alles alles staat de
eenvoud van het hart zelf, de ongekunsteldheid van de schrijver die de mens in zijn
simpele gevoelens en levensmomenten warm weet te benaderen. Na hem zal de
landelijke roman voortgezet worden (Buysse, Streuvels, Warden Oom,
Timmermans...) realistischer, problematischer, psychologischer, minder sentimenteel,
meer geëngageerd misschien...; weinigen echter zullen hem in die liefde voor de
volksmens kunnen evenaren. Nu nog blijft waar wat Conscience over zijn verhalen
in 1849 schreef: ‘Eenvoudig als de grond waarop zij groeiden, lopen zij rechtstreeks
tegen de heerschende mode in.’
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Maar laten wij het land van de dichter betreden...
Joost Vanbrussel
Nonnenstraat 12 - 8800 Roeselare
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3
Conscience en het volksleven

Een folklorist mogen we Conscience niet noemen, omdat in zijn tijd de folklore in
Vlaanderen niet eens de stand van geordende liefhebberij had bereikt en vóór het
einde van de 19de eeuw bezwaarlijk van een wetenschappelijke bedrijvigheid op dit
gebied kan gewag gemaakt worden.
Met meer nauwkeurigheid mag Conscience een voorloper, een pionier van de
Vlaamse folklore genoemd worden; een folklorist bij intuïtie. Dat hij wel degelijk
aan volkskundige opzoekingen heeft gedaan, blijkt voldoende uit de studie van zijn
werk, onder meer op het gebied van sagenvorsing. Hoewel Conscience over ruim
voldoende gegevens en koördinatiegeest beschikte om bijvoorbeeld een omvangrijke
studie te schrijven over het bijgeloof in Vlaanderen, heeft hij zich beperkt tot het
verwerken van zulke gegevens in het korpus van zijn romantische verhalen. Het feit
dat wij in zijn werk zulk een onthutsend grote hoeveelheid folkloristische elementen
aantreffen is te verklaren doordat hij, te recht, de folkloristische levensuitingen
beschouwde als een onafscheidbaar deel van het volksleven. Waar de rol van
Conscience bij de opwekking van het Vlaamse bewustzijn nu vrijwel algemeen wordt
aanvaard, dient bovendien beklemtoond te worden dat hij hierbij gesteund werd door
een verbluffende kennis van volksleven en -karakter. Het is tevens zijn grote
verdienste, deze elementen zo logisch en harmonisch te hebben verwerkt, dat ze
onopvallend blijven bij een gewone lectuur. Slechts als men zijn oeuvre met dit
bepaalde doel excerpeert - dit kostte ons een tijdperk van drie jaar, want er waren
meer dan honderd volumes te bestuderen - komt men tot het besef van de ongewone
rijkdom, die zijn verhalen op folkloristisch gebied vertonen.

Land en volk
Waar Conscience zijn veelzijdige kennis van het volksleven hoofdzakelijk verwierf
door rechtstreekse observatie, blijkt toch uit sommige van zijn historisch getinte
werken, dat hij terzelfder tijd zijn toevlucht nam tot studie van het verleden, aan de
hand van de meest betrouwbare bronnen uit zijn tijd. De aldus verkregen gegevens
verwerkte hij dan in een populaire, bevattelijke vorm, hierbij voor de Geschiedenis
van België bijvoorbeeld aanleunend bij de methode, gebruikt in Noord-Nederland
door zijn tijdgenoot, de historicus W.J. Hofdijk, die zes lijvige werken over ‘Ons
Voorgeslacht’ publiceerde.
In zekere zin was Conscience een ziener. Beter dan de meeste van zijn tijdgenoten
besefte hij het primordiaal belang van het behoud van eigen karakter en zeden. Een
volk, dat van zijn eigen aard afstand doet, is geen volk meer. Het vervaagt tot een in
internationaal gelid lopende robot. Zulke robotinternationale zou het vruchtbaarste
actieterrein wezen voor een tot in het microscopische doorgevoerde materialisatie.
Een gezonde internationale samenwerking daarentegen, berustend op
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verdraagzaamheid, broederlijkheid en het supremaat van de geest, moet de eigen
kenmerken van de onderscheidenlijke volkeren in vrijheid laten evolueren. Wanneer
Conscience dan de menigvuldige facetten van onze eigen aard in zijn boeken liet
weerspiegelen, drukte hij daardoor niet alleen zijn liefde uit, maar ook zijn zorg. De
beschrijving gaat dikwijls gepaard met een bewuste ofwel onbewuste vermaning,
om de klippen van de ontaarding te omzeilen. Heeft deze ontaarding in een bepaald
lid van het volkslichaam reeds wortel geschoten - hetzij een fysisch euvel als de
jeneverplaag, hetzij een psychische kwaal als het klakkeloos naäpen van zuiderse
zeden - dan wordt zijn werk soms een pamflet.
Tot de streken waarvoor Conscience een biezondere voorliefde koesterde, behoren
Kempen en Hageland. Daar zette hij zijn hart steeds wijd open voor de balsem van
de natuur, als heelmiddel voor de wonden hem in de grootstad toegebracht. Hij hield
van de Kempen bovenal, ondanks de schrale armoede die er heerste en had een
voorkeur voor ‘de eigenaardige alsemgeur der heide en de reuk der schaddenvuren’
zoals in Rikke-Tikke-Tak wordt beklemtoond: ‘Wie eens enige tijd in de Kempenlanden
gewoond heeft, mag twintig en meer jaren ervan verwijderd blijven, zonder dat hij
de indruk van de geur der schaddenvuren uit het geheugen verlieze.’ De Plaag der
Dorpen voert Conscience naar het Hageland: ‘... een streek van België, beginnende
aan de voet der steden Aarschot en Diest, en zich uitstrekkende naar het Limburgse,
over St-Truyen en Tienen. Boven Aarschot is deze streek het schilderachtigste.’ De
auteur geeft werkelijk ‘het kenmerk’ van de Hagelander: zijn koppigheid. Deze komt
tot uiting bij alle personages van dat boek. Moeder Torfs verklaart: ‘Ik zeide u dan,
dat de Torfsen wat koppig van aard zijn. Indien gij gingt geloven, dat het een gebrek
is, gij zoudt u bedriegen. Gij moet daarbij weten, dat ze nooit iets beslissen, of ze
moeten het ten allerminste vierentwintig uur in het hoofd gedragen hebben; somwijlen
lopen ze jaren en dagen met een gedachte, eer ze zeggen: het moet gebeuren. En
bedriegen ze zich ook al eens, het is menselijk, en zij hebben er toch geen schuld
aan.’
Ook de zeekust met haar golvende duinen zou Conscience tot het hart spreken.
Hij legt in Bella Stock een Frans officier volgende beschrijving in de mond: ‘De wind
verplaatst zeer dikwijls de een of andere duin en doet een hoogte ontstaan, waar
vroeger een diepte was.
Er zijn echter hoge heuvelen, die onveranderlijk schijnen, want sedert eeuwen
dienen zij de vissers in zee tot tekens en tot baken. Alle diepe vlakten in de duinen
noemt men hier pannen en elke heuvel hille.’
Hendrik Conscience zou nooit een streek beschrijven, zonder persoonlijk
onderzoek. We citeren uit de inleidende verklaring voor De Oom van Felix Roobeek:
‘Ik besloot, zo haast mogelijk een uitstapje naar onze zuidergrens te doen, om er het
gehucht de Kruishoek te bezoeken en, volgens mijn gewoonte, aan de beschouwing
der plaatsen een meer op de wezenlijkheid gevestigde uitspraak te vragen.’
Niet alleen de gebruiken en vermaken, maar ook het werk van de gewone lieden
kreeg Consciences aandacht. Bavo en Lieveken, een verhaal over de Gentse
weverij-arbeiders omstreeks 1832, mag als wekroep gelden voor de bevordering van
de arbeidersklasse: ‘Er zijn mannen, vrouwen, kinderen in menigte; zij letten op de
gang der raderwerken, zij hechten de gebroken draden aaneen, zij brengen katoen
of bobijnen aan en geven onophoudend voedsel aan het duizendledig monster, dat
de stof met onverzaadbare honger schijnt te verslinden. Ziet, hoe mannen en vrouwen
schier aandachtloos tussen de raderwerken heen- en wedergaan; hoe de kinderen
onder de spinmolens doorkruipen! En nochtans, dat een riem, een tand, één van al
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die draaiende dingen hun kiel, hun kleed of slechts hun mouw aangrijpe... en het
onverbiddelijk ijzer zal hun leden afrukken of hun lichaam vermalen.’ In een
kantwerkhuis was de toestand, steeds volgens hetzelfde boek, niet minder pijnlijk:
‘In zulk kantwerkhuis zitten de arme kleine meiskens van de
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De arme edelman, uitg. 1912. blz. 103. ‘Blijf met God, mijne lieve...’

vroege morgen tot de late avond over een kantkussen gebogen. Nooit opzien, nooit
verroeren; altijd werken met gekromde leden en verpletterde borst. Dit eeuwig zitten
maakt de kinderen bleek en ziekelijk; velen groeien er krom van, enigen krijgen een
bult, en het ergste van al is dat, met hun zo langzaam de borst in te drukken, men
die ongelukkige kinderen de tering in het lijf steekt.’
Zeer veel aandacht wordt door Conscience ook besteed aan de woning, voedsel
en klederdracht, flora en fauna, de volkstaal, namen en spotnamen, spreekwoorden
en zegswijzen, sprookjes, sagen, legenden, het volkslied, de jaarkrans, de levensloop,
volksdevotie en bijgeloof. De plaatsruimte ontbreekt om al die aspekten te belichten
en we verwijzen de belangstellenden naar de respektieve daarin gewijde hoofdstukken
in onze studie ‘Hendrik Conscience en het Volksleven’ (DF, Leuven, 1953, 355 pp).
We verkiezen, ons hier te beperken tot een zeer interessant en vandaag de dag zeer
populair gebied:

De toverwereld
In Het Wonderjaar (1837) geeft hij een schrille uitbeelding van het bijgeloof, zonder
afbrekende kommentaar. Integendeel, hij laat uitschijnen dat de magische kracht van
de waarzegster-toverkol op werkelijkheid berust! In Graaf Hugo van Craenhove
(1844) brengt hij de weerwolf tevoorschijn. In De Kwade Hand (schets uit
Avondstonden, 1846) staat hij weliswaar enigszins sceptisch tegenover de magische
krachten van toverkollen en heksenmeesters, doch stelt zich de vraag waar hier de
grens ligt tussen een ware en een ingebeelde betovering, doordat het resultaat in
beide gevallen hetzelfde blijft, zodat hij toch nog enige twijfel liet bestaan. Maar in
De Ziekte der Verbeelding (1865) geeft hij daarentegen ongenadig af op datzelfde
bijgeloof, drijft er de spot mee en herleidt alle zogenaamde toverij tot een ziekelijke
inbeelding. Ook Koning Oriand (1872) is een totale afbreuk van het bijgeloof.
Betekent dit, dat Conscience ten tijde van Het Wonderjaar zelf bijgelovige
begrippen aankleefde en ze later verwierp? Natuurlijk niet. Alleen liet hij zich
aanvankelijk verleiden door de sterke effekten, die hij met behulp van het bijgeloof
kon bereiken. Toen hij later inzag, welke verwoestingen die wanbegrippen in geest
en gemoed van het volk teweegbrengen, heeft hij zijn krachten ingezet om die
woekerplant te bestrijden. Anderzijds dient toegegeven, dat hij steeds een zekere
sympatie bleef bewaren ten overstaan van fenomenen, die nu tot het gebied van de
parapsychologie behoren. Juist door zijn activiteit ter bestrijding van wanbegrippen,
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kunnen we nu nagaan wat meer dan honderd jaar geleden in het volksgeloof nog
voor de vaste waarheid werd aangenomen. Zijn boeken weerspiegelen de
volksopvattingen uit zijn tijd, aangevuld met de kommentaar van een nuchter en
scherpzinnig waarnemer.
Tot de onmiddellijke voorloopsters van de heksen, mogen we de alruinen uit het
Germaanse heidendom rekenen, zoals ze typisch beschreven werden in Hlodwig en
Chlotildis. Aurelianus, vertrouweling van Hertog Hlodwig, fluistert de H. Remigius,
bisschop van Duracort, in het oor dat Lutgardis, de aanvankelijk voor Hlodwig
bestemde bruid, een alruine is ‘... die door Wodens bloedmannen in de geheimenissen
van het woud is ingewijd; de boze geesten der hoogten en der bronnen gehoorzamen
haar; zij kan plagen leggen op al wie zij haat.’ Elders prijst een verraderlijke
krijgsman het vergift, dat de kinderen van Hlodwig en Clothildis werd toegediend:
‘Het werd onder mijn ogen bereid door Wodindis, de honderdjarige alruine, die een
krocht in het grote Koolwoud bewoont. Ik heb het op vele dieren beproefd: het is
onfeilbaar.’
Koning Oriand is een akelige heksengeschiedenis uit de vroege middeleeuwen.
Conscience geeft blijk van een grondige kennis van het onderwerp, tot in de kleinste
details. Vooral de heksenprocessen zijn uitmuntend getekend. Wellicht raadpleegde
Conscience hiervoor de ‘Geschiedenis der Heksenprocessen’ van J.H. Scheltema,
verschenen in 1828.
Zeer belangrijk voor de kennis van het bijgeloof uit vervlogen eeuwen is het
hoofdstuk uit Het Wonderjaar, waarin op een hallucinante wijze de krocht van een
toverkol wordt beschreven. Als we nagaan, dat dit werk reeds in 1837 verscheen,
moeten we wel aannemen dat Conscience reeds op jeugdige leeftijd over een rijke
folkloristische bagage beschikte, anders gezegd: dat het bijgeloof op dat moment
nog op grote schaal was verspreid. In dat boek zal Geeertruid, op aandringen van
haar meid Theresia, een waarzegster raadplegen, teneinde te vernemen hoe het gesteld
is met haar vader, door de Spanjaarden gevangen genomen. Deze raadpleging wordt
een ware orgie van hekserij, door Conscience ernstig weergegeven. Wij ontmoeten
er boze geesten in de gedaante van zwarte katten, terwijl een toverboek, doodshoofd
en een magische spiegel de akelige sfeer nog versterken. Ten tijde van Conscience
schijnen zulke ‘zwarte spiegels’ tot de uitrusting van elk wikwijf of wikster te hebben
behoord.
Reeds in De Minnezanger maken we kennis met de kwade hand, de magische
aanraking waardoor iemand zodanig ziek wordt dat geen dokter hem kan genezen.
De Kwade Hand (schets uit ‘Avondstonden’) werd door Conscience samengesteld
aan de hand van meerdere zulke sage-elementen, uit de volksmond opgetekend.
Wanneer we dit ‘sterk verhaal’ ontleden, ontmoeten we vooreerst de voornoemde
vorm van betovering, gevolg van aanraking door een heks. Deze beroert inderdaad
driemaal (magisch getal) de schouder van het slachtoffer, waarop een toestand van
verlamming intreedt die op geregelde tijdstippen terugkeert en wellicht verwant is
met hypnose. Ook de nachtmare treedt hier op het voorplan. De meest verspreide
wijzen van heksenafweer worden vermeld: het opzeggen van magische spreuken,
een levende pad in de hand houden bij het slapen gaan, twee doodsbeenderen
kruiselings aan het voeteneind leggen, een huif (helm, vlies waarmee een kind soms
geboren wordt) onder het hoofdkussen steken, het bewaren van een stukje koord
waarmee iemand werd opgeknoopt. Zelfs een heksenmeester doet hier zijn intrede
en neemt o.m. zijn toevlucht tot twee rokende stukken hout, die kruisgewijze vóór
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de deur worden gelegd. De rook werd vanouds verondersteld de boze geesten af te
schrikken.
In welke omstandigheden kan iemand betoverd worden? Conscience vermeldt:
iets op het geweten hebben, zichzelf verwensen, verwenst worden, een zwarte kat
strelen, te middernacht op een kruispunt van wegen staan, door een heks worden
aangeraakt. Om de betovering weg te nemen heeft de heksenmeester nodig: een
weinig mos, gegroeid op een honderdjarig doodshoofd, het ongekookte hart van een
schaap, een levende
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hond, een nieuwe breipriem en een ongebruikte ketel. Deze voorwerpen zullen dienen
om de heks te verplichten zich bekend te maken. Op een gegeven ogenblik, krijgt
de lezer de indruk dat het verhaal De Kwade Hand op een komische noot zal eindigen,
maar die indruk is voorbarig. Eenmaal het onverwachte nieuwe element achter de
rug, gaat de tragedie voort, waarbij Conscience blijk geeft van een voor die tijd
zeldzaam psychologisch inzicht in de kern van dergelijke magische opvattingen. Hij
besluit die dramatische weergave van een in jongste tijden nog in een antologie
verschenen hekserijgeval, met de woorden: ‘... Wat mij aangaat, ik zie er weinig dag
door, en wil er niet meer aan denken, want het doet me dromen en bang zijn in de
duisternis. In alle geval, indien het waar is, dat de verbeelding en de wezenlijkheid
een zelfde uitwerksel hebben, waarin bestaat dan het verschil tussen beide en wat
zal men dan wezenlijkheid of inbeelding noemen? En wat onderscheid bestaat er
dan tussen een ware en een ingebeelde betovering?’
Iemand die dat schreef, bijna honderdvijftig jaar geleden, kan geen gebrek aan
psychologisch inzicht verweten worden!
In Graaf Hugo van Craenhove heeft Conscience ook de weerwolf op het toneel
gevoerd, die niemand anders dan Graaf Hugo zelf blijkt te zijn. Hij wordt beschreven
als ‘een man van ongemeen hoge gestalte, van het hoofd, tot de voeten overdekt met
een haren kleed, dat wonderwel aan de huid van een dier geleek.’ In dit boek vertolkt
Conscience de weerwolfgedachte, zonder enige afbrekende commentaar. Hij levert
een getrouwe weergave van de opvattingen, destijds van kracht, zonder dit bijgeloof
te bespotten. Deze neutraliteit blijkt voldoende uit de waarschuwing, gericht door
de ‘weerwolf’ tot de jonge Bernhart: ‘Nimmer zult gij een voet in het woud zetten
dan 's morgens, voordat de zon zich in het zuiden bevindt; nimmer zult gij nog in de
hut van de weerwolf treden, wat er ook mag gebeuren. Geef wel acht, dat gij nimmer
des nachts in het woud komt! Gij kent de plaag, die mij door God is overgezonden,
zij is schrikkelijk en gevaarlijk om te zien.’
Het weerwolfgeloof in onze streken werd bestendigd door het feit, dat tot vóór
een paar eeuwen in ons land werkelijk wolven huisden. Dit wordt door Conscience
terloops vermeld in de Geschiedenis van Abulfaragus, wiens vader in het Luikse
door wolven werd verscheurd. De ‘witte magie’ omvatte buitennatuurlijke
handelingen, erop gericht de mensen te helpen. Die handelingen daarentegen,
waardoor onheil en ziekten werden verwekt, moesten bij de ‘zwarte magie’ gerekend
worden.
Conscience heeft van zulke sterke effekten dankbaar gebruik gemaakt in De
Minnezanger. Waar hij in de krocht van de tovenaar ‘kleine wassen beeldjes’ vermeldt,
bedoelt hij de
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Illustraties van Ed. Dujardin uit de eerste drukken van: Een zeemanshuisgezin / De minnezanger.

wassen popjes die destijds en ook nu nog gebruikt worden bij het kwellen en doden
op afstand, ook invultatie of ‘envoûtement’ geheten. Men maakte iemands beeld van
was en zelfs van stro, om dan dat beeld te doorsteken. Door analogie op afstand,
ondervond de belanghebbende dan een vreselijke pijn, die de dood tot gevolg kon
hebben.
Tot de zwarte magie behoort verder het uitspreken van een vervloeking bij de
geboorte, handeling die het centrale tema van De Minnezanger uitmaakt. Wanneer
dan een van de schuldigen tijdens de jacht door zijn eigen honden wordt verscheurd,
ziet men daarin een vorm van godsgericht.
In Graaf Hugo van Craenhove maken we kennis met een toverboek. Zulke boeken,
zoals het ‘Natuerlyck Tooverboeck’ van Simon Witgeest, dat in Vlaanderen vooral
bekend was in de 18e eeuw, bevatten voorschriften die bij toverij moesten gevolgd
worden.
Tot een van de biezonderste magisch-realistische werken van Conscience rekenen
we De Ziekte der Verbeelding, waarvan sommige passages herinneren aan Conan
Doyle en Edgar Allan Poe. Hoewel het verhaal als dusdanig geen juweel van
originaliteit kan genoemd worden, ademt het een hallucinante sfeer, dankzij het
handig gebruik van talrijke motieven, aan het bijgeloof en de parapsychologie
ontleend.
Basis van het boek is het animisme, versterkt door buitennatuurlijke voorspellingen,
zielsverhuizing, omgang met geesten e.d.m. Zelfs het pakt met de duivel komt erin
voor, zodat het een mengeling wordt van oeroude en jongere bijgelovige opvattingen.
Bovendien werden er door Conscience een paar stemming-scheppende volksagen
ingelast, waarbij we andermaal constateren hoe getrouw hij de volkse verteltrant
weergeeft. Het verhaal speelt in en om het kasteel Wildenborg, gelegen in een woud
van noordelijk
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Limburg. De schrijver situeert de gebeurtenissen in 1855 en we mogen rustig
aannemen, dat zulk kras bijgeloof toen op het platteland nog welig tierde.
Eug. De Bock zegt in ‘Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche
Romantiek’ (Antw. 2de uitg. 1943, p. 247); ‘“De Ziekte der Verbeelding” heeft grote
waarde als een bijdrage tot de folklore, namelijk tot het geestengeloof, en er zit ook
wel atmosfeer in de bijkomstigheden, in het decor, maar de kern is hol.’ Deze
appreciatie is o.i. te streng. Personen zoals de totaal uit het evenwicht gerukte
kasteelheer, leven ook nog in onze tijd, méér zelfs dan een nuchter mens durft
vermoeden. Personen, die totaal verslaafd zijn aan het bijgeloof en willoos
overgeleverd aan de charlatans, die de kunst verstaan er munt uit te slaan. Men zou
verstomd staan indien men moest weten, hoeveel zogenaamde ‘spiritisten’ in
krankzinnigengestichten opgesloten werden, na een reeks vermeende kontakten met
het ‘au-delà’. De beschrijving, door Conscience van de ongelukkige heer van
Wildenborg gegeven, is in geen geval overdreven.
Welke zijn de biezonderste elementen, waarmee het verhaal is opgebouwd?
Vooreerst de zielsverhuizing, in het Oosten een godsdienstige opvatting, bij ons tot
folkloristisch survival geworden. Men meende, dat de ziel het lichaam kon verlaten
en in een dier verder leven, hetzij als muis, hommel, spin of wat ook, die dan
chtonische zieledieren werden genoemd.
Verder maken wij ook hier kennis met de gevolgen van een vervloeking die op
de woning zou rusten en zelfs de dieren schijnt te beïnvloeden, terwijl de uitlating
over een verzonken kasteel verwijst naar een algemeen verspreide soort van saga's:
kastelen die in de grond verdwijnen wegens het hemeltergende gedrag van de
bewoners.
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De nachtmare is ook hier vertegenwoordigd, in gezelschap van de Witte Vrouwen.
Verder maken we kennis met luchtgeesten, kabouters en nikkers. Ook treedt er de
hond als demonisch spookdier op.
Het verhaal begint in de woning van de hovenier, met een gesprek tussen deze
zeventigjarige grijsaard en zijn vrouw. De man vraagt of Nox, de vervaarlijke hond,
nog niet verschenen is om hem te komen halen. De vrouw antwoordt ontkennend en
verzoekt hem, haar rustig te laten bidden. Haar echtgenoot roept verwijtend: ‘Ik verga
van angst en kan nog geen woordje tot troost of versterking bekomen. Peternelle, gij
zult zeker in een vis veranderen, als ge dood zijt. Maar gij hebt er geen schuld aan:
het is een vermaledijding die op Wildenborg ligt.’
Hij wil het kasteel verlaten, maar zijn vrouw praat hem dat uit het hoofd. Zij zullen
Reimond, hun ongelukkige meester, niet verlaten, wat er ook mag gebeuren. Dan
beschrijft de oude zijn gewaarwordingen van de vorige nacht: ‘Nauwelijks had ik de
ogen gesloten of er kwam iets, als een ruig beest met gloeiende ogen en knarsende
tanden, mij op de borst liggen. Durfde ik toch maar een beetje vergif in het eten van
die vervloekte Nox doen! Dan ware mijnheer van zijn verleider en helse bewaker
verlost.’ Zijn vrouw verzoekt hem te zwijgen, want daar is Nox... Er kwam een grote
zwarte hond in de kamer. ‘Hij hief het hoofd tot de verschrikte man op, bezag hem
met zijn glasachtige ogen en opende muil, als wilde hij spreken.’ Jacob Mispels zei
bevend: ‘Het is wel, Nox; zeg mijnheer, dat ik aanstonds ga komen.’ De hond keerde
zich om en liep de kamer uit. De oude bracht dan het ontbijt naar Reimond, kasteelheer
van Wildenborg, die voor een brede tafel zat, de rechterhand op een doodshoofd en
de blik in de oogholten van de schedel gevestigd.
De huisheer raakte het voedsel evenwel niet aan. Hij had immers voorspeld, dat
hij weldra, op een bepaalde datum, zou sterven. De hovenier wou hem hoop geven,
maar de kasteelheer antwoordde met koortsige ogen: ‘Neen, Jacob. Het uur, het
ogenblik van die stap staat aangetekend in het grote boek der zielen. Uw geest
ontbreekt het licht en uw ziel de sterkte, die er nodig zijn om de dood aan te zien
zoals hij is. Uw natuur is nog zeer onvolmaakt en gij zult nog meer dan eens moeten
herleven, vooraleer de eeuwige rust en het eeuwige geluk te bereiken.’
Opeens voelt Jacob, dat de hond in zijn jas snuffelt. Hij springt verschikt achteruit.
Nox heeft een eindje worst tevoorschijn gehaald en legt het in de hand van zijn
meester. ‘Ha, Jacob,’ zegt mijnheer Reimond op treurige toon, ‘gij eet vlees? Hadt
ge me niet beloofd, al wat leven heeft te sparen en slechts in kruiden uw voedsel te
zoeken? Hebben de dieren geen ziel? Is het lichaam niet dikwijls bij hen, gelijk bij
ons, het stoffelijk omkleedsel van een wezen, dat door lijden en beproeving tot
volmaaktheid wordt voorbereid? En indien bij geval uw ziel in de vorm van een
zwijn, van een schaap of van welk ander dier moest verhuizen, zoudt gij het niet
beklagen, dat het mes der beenhouwers uw baan naar de eeuwigheid kwam
onderbreken en belemmeren?’
De kasteelheer beklemtoont dan nogmaals: ‘In de nacht tussen de 31ste augustus
en de 1ste september, klokslag twaalf, zal mijn ziel haar stoffelijk omkleedsel verlaten.’
De oude vraagt hem de pastoor te roepen om ‘de kwade geesten te verjagen die u
omringen en daar... uw zonderlinge dienstknecht, die u geen ogenblik verlaat... Nox!
Neen... het is niet dat ik wil zeggen... maar toch, alle honden zijn geen beesten.’
Maar omdat de hond, die bij het horen uitspreken van zijn naam, de muil opheft
en hem met strakke blik aankijkt, zwijgt de hovenier en wendt het gezicht af. Zijn
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meester draagt hem dan op, twee brieven te posten, bestemd voor zijn neef Willem
Reinoud en zijn nicht, Theresia De Wit, om hen te verzoeken een tijdje op het kasteel
te komen doorbrengen. Vooraleer te sterven, wil hij zijn beide erfgenamen, die elkaar
niet kennen, nog eens zien. De jongeman komt eerst toe en wenst te weten, waarom
zijn oom meent de 31ste te zullen sterven. De hovenier doet hem dan de vreselijke
mededeling: ‘Uw oom heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en zijn tijd is om!’ Op
het schouderophalen van de jongeling, vertelt de oude de treurige geschiedenis van
Reimond van Wildenborg die, na de dood van zijn jonge vrouw, gevolgd door het
overlijden van zijn ouders, zich overgaf aan de praktijken van de necromancie. Het
relaas wordt onderbroken door de komst van Nox, waarop de hovenier fluistert: ‘Het
is de dienaar van uw oom, zijn Mistoffel (Mefistofoles), de duivel zelf. Nox, is dat
een naam voor de hond van een christenmens?’ Willem verklaart, dat die naam Latijn
is en eenvoudig nacht betekent. Waarop de hovenier: ‘Nacht! Ziet gij wel, dat Nox
een geest der duisternis moet zijn?’
Neef Willem verneemt dat Reimond sinds enige tijd haast geen voedsel gebruikt.
Deze lichaamszwakheid, gepaard met de suggestieve kracht van de verbeelding, zou
volstaan om hem inderdaad binnen een paar dagen naar het graf te slepen. Hij zoekt
zijn oom op en deze deelt hem mede, dat Willem zou moeten trouwen met zijn nicht,
Theresia De Wit. Dan zullen beiden zijn erfgenamen zijn. Het doodshoofd heeft hem
die maatregel ingefluisterd. In werkelijkheid is het natuurlijk Reimond zelf, die het
doodshoofd datgene laat ‘zeggen’ wat hij verlangt te horen. Om aan dit gedwongen
huwelijk te ontsnappen, vertelt de neef een zonderling verhaal, waarna zijn oom moet
beslissen of de zielen van Willem en Theresia wel degelijk op elkaar zijn afgestemd.
Hij verklaart namelijk, reeds meermaals een meisje te hebben ontmoet die hij alleen
kent als ‘Flora’ en voor haar een grote genegenheid te hebben opgevat. Maar de
kasteelheer houdt voet bij stek. Hij beklemtoont ook dat hij op 31 augustus klokslag
middernacht de laatste adem zal uitblazen. Theresia De Wit, de jonge nicht, komt
eveneens op het kasteel toe, nadat zij onderweg van een boer vernomen heeft dat
Reimond een tovenaar is en met de duivel omgaat, terwijl de dorpspastoor haar
integendeel mededeelt, dat haar oom aan de gevaarlijke ‘ziekte der verbeelding’ lijdt,
die zijn ondergang kan worden. Om te beginnen laat het meisje zich door de
bijgelovige Jacob niet beïnvloeden, die tot zijn verbazing merkt dat zij er zelfs in
slaagt, de hond Nox te strelen! Dit volstaat, om haar te doen beschouwen als iemand
die zelf in betrekking moet staan met de hel. Theresia begroet haar oom zeer hartelijk
en beweert, dat het zijn troosteloze omgeving is, die hem zulke nare gedachten
influistert. Dat er bloemen, vreugde en levenslust op Wildenborg moeten zijn. De
kasteelheer wil geen afstand doen van zijn mening en deelt haar tevens zijn besluit
mee, dat zij met zijn neef Willem Reimond moet trouwen. Het meisje verschrikt en
smeekt haar oom, van dit besluit te willen afzien.
Willem ontmoet het meisje en beiden zijn zeer verheugd elkaar te zien, want
Theresia is niemand anders dan Flora, de in stilte geliefde! Nu zijn ze natuurlijk
meteen tot een huwelijk bereid. Als Reimond dit verneemt, zegeviert hij: ‘Zo bewijzen
de geesten hun wetenschap en hun macht!’
Ze bidden hun oom op aarde te blijven, om hun geluk te delen, maar Reimond
weigert hun smeekbeden zelfs maar te aanhoren.
De fatale nacht breekt aan. Reimond ligt te bed. Aan het voeteneind leest de pastoor
zijn brevier. Theresia staat met Willem wenend bij het hoofdeinde. De oude Peternelle
en Jacob zijn eveneens aanwezig. Ook de knorrende Nox is van de partij en loopt af
en toe door de kamer.
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Theresia wil een laatste poging wagen en dient Reimond opium toe, zodat hij
dadelijk vast inslaapt. Het slaat middernacht en er gebeurt helemaal niets ongewoons.
De zieke is nog in leven. De volgende ochtend staat de zon stralend op. Reimond
opent de ogen. Vooreerst betreurt hij dat hij niet dood is, maar de werkelijkheid doet
hem dan geleidelijk zijn dwaling inzien.
De nachtmerrie is achter de rug.
Als we langer bleven stilstaan bij dit waarachtig ‘sterk verhaal’ met prangende
sfeerschepping, dan is het niet alleen omdat Conscience hier getuigenis aflegt van
een diepgaande kennis van het bijgeloof. Hier is, dankzij het behoorlijk en beheerst
aanwenden van folkloristische elementen een andere Conscience aan het woord dan
de ‘zoeterige schrijver’ waarvoor hij door vele oppervlakkige lezers en kritici versleten
wordt. Mocht Conscience een Brit zijn geweest, dan zou hij nu, samen met andere
schrijvers uit de Angelsaksische romantiek als W. Harrison Ainsworth, Julia Anne
Curtis, Thomas Peckett Prest, Mrs Radcliffe e.d.m. ook nog op onze dagen een
bewonderd en in antologieën veel geciteerde klassieke schrijver zijn op het gebied
van de ‘Gothic story’, waarvan zijn oeuvre krioelt.
A. Van Hageland
Blutsdelle 10 - 1641 Alsemberg
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4
Conscience en de Vlaamse beweging

Bij ons zoals in heel Europa hebben kunstenaars en geleerden die werden geïnspireerd
door de romantiek, hun werk in dienst gesteld van de nationale beweging;
letterkundigen, schilders en musici, taalkundigen, geschiedschrijvers en folkloristen.
Het is overbekend dat niemand dat méér gedaan heeft als Conscience, door de
keuze van zijn onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis, door het voorwoord
van zijn eerstelingen Het Wonderjaer en Phantazy, het nawoord van zijn Leeuw van
Vlaenderen, door de taal die hij zijn helden als Artevelde in de mond legde, ook de
thematiek van eigentijdse verhalen als Siska Van Roosemael. In deze bijdrage zullen
we het hebben over Consciences aandeel in de politieke Vlaamse beweging, ook om
het misverstand op te ruimen als zou die pas rond 1860 ontstaan zijn.
Bij het slot van zijn Geschiedenis myner Jeugd getuigde Conscience terecht, dat
hij heel zijn leven in de dienst had gesteld van de moedertaal en de Belgische
nationaliteit. En toch is er niemand onder de eerste generaties van flaminganten, die
zoveel als hij heeft bijgedragen om een specifiek Vlaamse vaderlandsliefde op te
wekken. Hoe rijmen we dat tesamen?
In de persoon van Conscience, de vrijwilliger van 1830, zien we duidelijk dat de
beginnende Vlaamse beweging een Belgisch-nationale beweging was, bedoeld om
het bevrijde vaderland te verstevigen, groot en bloeiend te maken met de middelen
van die tijd: door het herstel van de volkstaal, de herleving van de nationale tradities,
de studie van het vaderlands verleden, enz., zowel als door het scheppen van de meest
moderne instellingen van Europa en het bouwen van de eerste spoorwegen van het
vasteland. De nationale beweging was ontstaan uit het enthousiasme van de revolutie,
als een voortzetting en beveiliging ervan.
Geleidelijk heeft zich in die beweging, onder medestanders die aanvankelijk geen
ander nationaal bewustzijn hadden als een Belgisch (of, voor de weinige orangisten,
een Nederlands), een Vlaams bewustzijn ontwikkeld waarvan Conscience de eerste
en krachtigste voortrekker was. Vermits de taal de voornaamste grondslag was van
de nationaliteit, zag hij in het wekken van Vlaams bewustzijn en Vlaamse fierheid
een versterking van die Belgische nationaliteit. Het zou België méér Belgisch maken,
namelijk werkelijk cultureel tweeledig en politiek zelfstandig, en sterk tegenover
Frankrijk van waaruit annexatie dreigde.
In 1838 eiste Willem I de oostelijke helft van Limburg en van Luxemburg op, die
hem was toegekend door het verdrag van de XXIV Artikelen dat hij tot dan geweigerd
had. 380.000 Belgen moesten worden ‘uitgeleverd’. In de eerste maanden van 1839
spitste het debat zich toe: capitulatie of oorlog? (Laat ons denken aan de problemen
van de Arabieren nu.) Conscience, die zopas zijn Leeuw had zien verschijnen in
december, stuurde met Jan De Laet een manifest de wereld in, waarin het verzet dat
alom in het land sterk was, werd gestijfd. Op 4 februari namen twee van de zes
ministers ontslag omdat ze zich niet wilden neerleggen bij de afstand; veertien dagen
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later zou een derde volgen. Op 6 februari riep de meeslepende redenaar Conscience
in de schouwburg van Antwerpen op ten oorlog en voor de val van wat er nog
overschoot van het pacifistisch ‘verfranst ministerie’. Na afloop ging een deel van
het publiek kabaal maken voor het huis van de pacifistische burgemeester en dansen
rond de vrijheidsboom op de Grote Markt, die sindsdien door de minder opruiende
Brabo is vervangen.
Al wekt de ‘laffe’ afstand van Limburg en Luxemburg nog zoveel ontmoediging
onder de Antwerpse flaminganten, de vrede maakte toch de baan vrij voor hun directe
politieke actie. Begin 1840 werd het eerste Vlaams petitionnement gehouden;
sommige auteurs schrijven daar nu geringschattend over, omdat ze niet weten dat
petitionnementen, samen met persprotesten en weldra meetings, toen de meest
moderne oppositiewapens waren die uit Engeland werden geïmporteerd, en die niet
zo onschuldig waren vermits ze in 1830 tot een revolutie hadden geleid. De Antwerpse
flaminganten gingen trouwens in één adem over naar het stellen van kandidaten voor
de provincieraad, die de eisen van het petitionnement onderschreven en in de raad
verdedigden, en die een gunstige beslissing afdwongen dank zij de begeleidende
perscampagne. Tijdens de volgende 15 jaar zijn Conscience en zijn medestanders
zich blijven inzetten om bij verkiezingen flamingantische kandidaten erdoor te halen.
In welk partijverband? We moeten goed in het oog houden dat er geen evenredige
vertegenwoordiging bestond, maar een meerderheidsstelsel (was gekozen wie de
helft plus één van de stemmen haalde) dat maar twee partijen toeliet zoals nu in de
V.S.A. en in Engeland. Met flamingantische lijsten opkomen tegen liberalen en
katholieken had dus geen zin. Het kwam erop aan eigen kandidaten te doen aanvaarden
door die partijen, of tenminste door één. De flaminganten wilden zich niet binden
aan één van de twee partijen, maar zelf de ruggegraat vormen van een ‘nationale
partij’ in unionistische geest, een centrumpartij die de extremisten van weerszijden
zou afwijzen. In hun Kunst- en Letterblad gingen Conscience en Van Kerckhoven
in 1844 en 1845 in krasse bewoordingen de katholiek-liberale partijenstrijd tekeer
als nutteloos, zonder werkelijke inhoud, schadelijk voor het nationaal belang in het
algemeen zoals voor het Vlaamse in het bijzonder. In feite steunden ze daardoor het
unionisme dat toen door alsmaar meer liberalen verlaten werd, terwijl de katholieken
er zich aan vastklampten; uiteindelijk leunden ze dus bij de katholieken aan. Dat
deden ze zeker niet uit gemis aan doorzicht, omdat ze niet zouden bemerkt hebben
dat het unionisme uitgebloeid was. Maar wel omdat ze, o.a. bij hun petitionnement
van 1840 en in de pers, vooral of bijna uitsluitend van unionistische en katholieke
kant steun ondervonden.
Het was met duidelijke tegenzin dat de flaminganten zich gedwongen voelden tot
een feitelijk aanleunen bij de katholieke partij. Doelend op kanunnik David schreef
Conscience op 26 december 1843 aan Snellaert: ‘Ik betrouw niet al te veel zekere
personen, die een zaak niet involgen maar dezelve willen dwingen om te werken tot
de vooruitgang van een princiep dat haar, hoogstgenomen, vreemd is.’
De onmacht van de flaminganten om hun beweging buiten de strijd van de twee
grote partijen te houden, bleek op een pijnlijke manier uit de avonturen van hun
dagblad Vlaemsch België. Ze hadden dat van Antwerpen uit gesticht te Brussel per
1 januari 1844. Jan De Laet, Domien Sleeckx en Jaak Van de Velde gingen in de
hoofdstad wonen, maar Conscience steunde krachtig met een feuilleton en andere
bijdragen, en ging zelfs een tijdlang de zieke hoofdredacteur vervangen. Het blad
nam als enig doel de Vlaamse economische en culturele belangen, en
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F.A. Snellaert, 1809-1872, de vriend in de ‘beweging’, met wie Conscience het vlugschrift ‘Vlaemsche
beweging. Verklaring van grondbeginselen, door de verdedigers der nederduitsche volksregten aen
hunne landgenooten gegeven’ (1847) opstelde. (Cliché ‘De Leiegouw’)

het bestrijden van de Franse invloed. Het aarzelde niet om de regering te loven maar
vooral te laken waar het moest, maar was als onpartijdig orgaan van nature een
bevestiging van het unionisme, zodat het voor een ‘gehoorzame dienaar van de
minister’ werd gescholden. Toen het weldra financieel aan de grond zat, ging het
hulp zoeken aan katholieke kant. Die kreeg het alleen op voorwaarde dat De Laet,
de auteur van een anticlericale roman, de redactie zou verlaten. Sleeckx en Van de
Velde gaven dan van einde 1844 tot half 1845 een uitgesproken katholiek dagblad
uit, De Vlaemsche Belgen. Ze werden en bleven om die ‘afval’ door de Antwerpse
flaminganten uitgesloten. Maar de te katholieke Domien Sleeckx antwoordde daarna
in de liberale pers met een campagne tegen De Laet en vooral tegen diens
boezemvriend Conscience, die hij voorstelde als verkocht aan de
unionistisch-katholieke regering voor geld en eretekens.
De herrie verergerde nog toen in 1846, het jaar van het liberaal congres, enkele
flaminganten openlijk de ‘nationale richting’ verlieten om zich bij de liberale partij
aan te sluiten, omdat de Vlaamse beweging de vooruitgang moest dienen. Conscience
als de meest vooraanstaande figuur van de nationale richting, werd hun hoofd van
jut. Ze verweten hem nu dat hij destijds in 1842 zijn eerste werken had herzien in
katholiserende richting. Hij verdedigde zich slecht, door geldnood in te roepen ter
verontschuldiging; dat klopte trouwens niet, want in november 1841 was hij tot
griffier van de Academie voor Schone Kunsten benoemd met een hoge wedde. In
feite had hij, zoals bijna heel de Vlaamse beweging toen, zich georiënteerd naar de
enige richting die steun wilde verlenen aan het herstel van de moedertaal.
De schok van het revolutiejaar 1848 heeft de jonge flaminganten, zoals in
Antwerpen August Snieders, Jan Van Ryswyck en Lodewijk Gerrits, in democratische
zin beïnvloed. Conscience, die toen 35 jaar werd, heeft die invloed weinig ondergaan,
zoals zijn Jacob Van Artevelde toont, die hij in dat jaar schreef. Zijn vriend De Laet
nog minder: die ging een rol van belang spelen in de conservatiefkatholieke partij te
Antwerpen, waarvan hij wel de vlaamsgezindheid kon versterken. In de jaren
1848-1850 sleet de vete tussen de twee flamingantische kampen uit, de
democratisch-gezinde jongeren speelden een verzoenende rol; zij beschikten over
het Handelsblad waarvan Snieders de hoofdredacteur was.
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Zoals bij vorige gelegenheden wilden de vlaamsgezinden bij de
gemeenteverkiezingen van october 1851 weer eigen kandidaten stellen. De jonge
democratisch-liberaal gezinden richtten zich tevergeefs tot de liberale partij. Deze
had bij de senaatsverkiezing van 27 september een meerderheid van 800 stemmen
gehaald in de stad, en meende dus dat ze geen bondgenoten nodig had. En dat terwijl
een plaatselijke kiezersvergadering van de vijfde wijk Conscience had voorgedragen.
Dat was een behendige keuze: de enige Belgische letterkundige die internationale
faam genoot, machtig redenaar, luitenant van de burgerwacht, en vanouds voorstander
van de onafhankelijkheid tegenover de partijen. Blijkbaar met het oog op deze
verkiezing was hij tijdens de voorbije maanden tweemaal luidruchtig gevierd door
de vereniging ‘Voor Tael en Kunst’.
Op een vergadering van bestuursleden van tien vlaamsgezinde maatschappijen
werd besloten met een eigen lijst op te komen als Vlaamse ‘burgerpartij, verdediger
van ambachten en stielen en van het volk’, tegen de franskiljonse liberale geldadel.
Er werd niet onderhandeld met de katholieken, maar de samenstelling van de lijst
was er evident op berekend om hun steun te verwerven. De eerste verkiezingsbeurt
leverde een bijna volledig succes, maar daarna liep het mis bij gebrek aan tucht en
organisatie, en omdat de Vlaamse kleine burgers niet zo gemakkelijk vijf halve
werkdagen konden verletten als de liberale groothandelaars. Twee van de vijf
omstreden vlaamsgezinden werden verkozen, drie sneuvelden op het nippertje
waaronder Conscience.
Voortaan was Conscience weer het mikpunt van de liberalen, terwijl integendeel
de meeste Antwerpse flaminganten, ook de jonge democratische liberaalgezinden,
zich nauwer dan ooit aaneensloten in ‘Voor Tael en Kunst’, dat van katholieke kant
werd gesteund. Het werd een schitterend brandpunt van artistiek leven, met
medewerking van de Vlaamse literatoren, musici en beeldende kunstenaars. Maar
enkele jaren later moesten baron Wappers en Conscience hun ontslag nemen als
directeur en griffier van de Academie, na een jarenlange campagne tegen hun beleid,
die vermoedelijk vooral was gericht tegen hun invloed op de jonge kunstenaars die
ze de weg wezen naar ‘Voor Tael en Kunst’.
Bij de wetgevende verkiezingen van juni 1854 koos die vereniging de zijde van
de katholieke partij, en deed de liberale leider Charles Rogier sneuvelen. Daardoor
kreeg deze verkiezing een nationale weerklank. In de vele brieven die Rogier daarna
ontving van de Antwerpse partijleiders, werden verschillende oorzaken gezocht voor
de nederlaag, en geneesmiddelen voor de toekomst; maar niet dat de partij wellicht
haar houding tegenover de Vlaamse beweging moest herzien. Integendeel:
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Jan Frans Willems (1793-1846), zette met zijn gezag en zijn polemische actie de Vlaamse herwording
wetenschappelijk prestige bij. (Cliché ‘De Leiegouw’)

‘A propos de “Tael en Kunst”, les hauts barons, protecteurs, finiront par exalter
tellement les malheureux membres à 3 fr. par an, qu'il ne faudra qu'un signal ou un
discours d'un Conscience quelconque, pour faire piller ou maltraiter les “Wallons”,
ou les “fransgezinden” etc... L'autorité Communale et peut-être le Gouvernement
devront surveiller ces réunions de gens payés et enivrés par les barons contre tout
ce qui est libéral.’
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van october daaropvolgend trad ‘Voor Tael en
Kunst’ zelfstandig op ‘als Vlaamse burgerpartij’ tegen de liberalen, naar het voorbeeld
van 1851. Maar in eigen schoot ontstond er een scheuring, het werd een daverende
nederlaag die de vereniging maar enkele maanden zou overleven. Daarna vegeteerde
de Vlaamse beweging te Antwerpen in de versnippering en de machteloosheid, met
als lichtzijde dat de veten weer konden uitslijten.
In juni 1856 werd Conscience benoemd tot een van de negen leden der zogenaamde
‘Grievencommissie’, die aan de regering voorstellen moest doen ‘om het gebruik
der Nederduitse taal te regelen in hare betrekkingen met de verschillende gedeelten
van het openbaar bestuur’. Hij trad er met Snellaert op als verslaggever over het
leger; zij stelden een algemene tweetaligheid voor, maar de Waal Jottrand kon de
commissie overtuigen
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Een Amsterdamsch weekblad gaf in 1912 nevenstaande spotprent met het volgende onderschrift:
Koninklijk voorbeeld:
Koning Albert heeft te Antwerpen, - tijdens de Consciencefeesten, - zijne officiëele toespraak gehouden
in het Nederlandsch:
Koning Albert. - Deze Vlaming leerde zijn volk lezen en mij, zijn Koning, spreken. Eerste Hagenaar.
- Verdraaid!... Epatant!... Sa Majesté spreekt officiëel la langue du peuple!...
Tweede Hagenaar: - Incroyable!... Ons Hof heeft niet die mauvais goût!...
(Foto C.I.A., Gentbrugge)

om de splitsing in eentalige regimenten te vragen.
Toen begin 1857 Conscience als arrondissementscommissaris afreisde naar Kortrijk,
was de verzoening te Antwerpen zover gevorderd dat alle flaminganten zich
verenigden op een banket te zijner ere. Hij bekende dat zijn aanwezigheid eerder
nadelig was geworden, en hoopte dat zijn vertrek de eendracht zou bevorderen. Er
werd ter plaatse werk gemaakt van het stichten van een nieuwe vereniging, en enkele
maanden later zou ook Van Kerckhoven, die sinds 1846 een van de felste
tegenstanders was geweest der Consciencisten, op zijn sterfbed een oproep doen in
die zin.
De arrondissementscommissarissen waren essentieel verkiezingsagenten van de
regering op het platteland, die eventueel werden afgezet door een nieuw kabinet. Dat
Conscience die functie had gekregen en aanvaard van de unionistisch-katholieke
regering De Decker, was betekenisvol. Hij weigerde als verkiezingsagent op te treden
voor de liberale regering Rogier die nog in 1857 aan het bewind kwam. Nadat die
het verslag van de ‘Grievencommissie’ had verworpen als dwaas en getuigend van
gebrek aan vaderlandsliefde, liet de commissie zich in 1859 huldigen in Brussel en
in Gent op ‘banketten’ die antiregeringsgezinde meetings waren. De aanwezigheid
daar van Conscience en van andere leden die ambtenaren waren, was een daad van
moed. Dat hij toch niet werd afgezet is vermoedelijk te verklaren doordat de regering
de Vlaamse beweging begon te vrezen, en anderzijds inzag dat het katholiek overwicht
in het arrondissement Kortrijk toch niet kon gebroken worden, zelfs niet met een
toegewijde arrondissementscommissaris. Uiteindelijk was hij daar toch niet op zijn
plaats; hij kreeg in 1868 de sinecure van Conservator van 's Rijks Musea van Schilderen Beeldhouwkunst te Brussel.
Na 1859 heeft Conscience zich niet meer met de politiek ingelaten. Hij waakte
erover dat hij bij geen van beide grote partijen aansloot, al verkeerde hij in de
hoofdstad vooral onder de liberaal-democratische flaminganten, en al bleef hij tot
zijn dood lid van het liberaal geworden Willemfonds. Juist omdat hij buiten de actieve
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politiek bleef, werd hij als symbool erkend door alle flaminganten. Ze huldigden
hem vorstelijk bij het verschijnen van zijn honderdste boekdeel in 1881 en bij zijn
dood twee jaar later.
Lode Wils
Lentedreef 19 - 8500 Kortrijk
E. De Bock, ‘Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche romantiek’, z.d.
(1919-1920).
L. Wils, ‘De politieke oriëntering van de Vlaamse beweging (1840-1857), 1959.
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5
Eerbetoon en harde klappen

1. Conscience Ridder
Half juni 1845 raakte in de Scheldestad bekend dat koning Leopold I het felbegeerde
ridderkruis van de Leopoldsorde had verleend aan Conscience, toen eventjes over
de 33. De konsiderans van het koninklijk besluit, in die tijd (en nog heel lang daarna)
uitsluitend in het Frans gesteld, moet de Vlaamsgezinden van toen als muziek in de
oren geklonken hebben: ‘Voulant donner une marque publique de notre satisfaction
au sieur Conscience (Henri), dont plusieurs ouvrages viennent d'être traduits en
allemand et témoigner en même temps de Nos sympathies pour la littérature
flamande...’
De jonge schrijver, toen griffier van de Antwerpse Kunstakademie, werd door
leraars en leerlingen uitbundig gehuldigd, want het verlenen van een ridderkruis
voelde men in die tijd nog aan als een reële koninklijke gunst. In de zalen en in de
tuin van de Kunstakademies kleurden vlaggen en wimpels, terwijl
gelegenheidsrijmelarij de lof van de gevierde verkondigde en de hele dag feestsalvo's
dreunden. Bij valavond brachten koormaatschappijen de gehuldigde vóór zijn woning,
aan de Lange Beeldekensstraat, een laaiende serenade, waarna zij hem met daverende
marsmuziek onder walmend toortslicht naar de Akademie begeleidden, waar de
erewijn en de welsprekendheid overdadig vloeiden, afgewisseld met koorzangen in
de a-giorno verlichte tuin. Pas laat in de nacht doofden de feestvuren.
Conscience is al zo lang in het pantheon der literatuur bijgezet, dat wij ons nog
moeilijk kunnen voorstellen dat ook hij vaak hard op zijn tanden heeft moeten bijten,
toen hij als auteur en als mens harde klappen te verduren kreeg.
Het begon al met zijn dekoratie.
Naast lovende stukjes in de kranten, ook de Franstalige, toch een paar dissonanten.
Het ‘Provinciaal Antwerpsch Nieuwsblad’ had het over elektorale strategie en de
‘Indépendance Belge’ insinueerde dat de woorden: ‘Voulant témoigner Nos sympathies
pour la littérature flamande’, die minister Nothomb de koning in de mond had gelegd,
gewoon bedoeld waren om de Vlamingen te lijmen met het oog op de aanstaande
verkiezingen.
Het zou erger worden.

2. Liefde... met wijwater verdund
Toen in 1843 de tweede uitgave verscheen van Consciences eerste roman ‘Het
Wonderjaar’, brak een storm van verontwaardiging los in liberalizerende Vlaamse
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kringen, waartoe ook de schrijver zelf - toen nog sterk onder de invloed van het
liberaal katholicisme van de Franse priester Lamennais - mocht gerekend worden.
De vrijzinnig-georiënteerde P.F. Van Kerckhoven, zelf een niet onverdienstelijk
schrijver, die in Bologna medicijnen had gestudeerd en daar in de kringen van de
Carbonari had verkeerd, liet geen gelegenheid voorbijgaan om Conscience onder
vuur te nemen, vooral dan in zijn brochure ‘De Vlaamse beweging’, waarin hij hem
verweet - zonder hem bij name te noemen - uit eigenbaat zijn diepste overtuiging te
hebben verraden.
Het bleek inderdaad dat de auteur zich had laten bepraten om zijn werk te
verminken - men zei het krasser - en aldus in de gunst te komen van een klerus, die
vaak geestelijke bekrompenheid verwarde met deugd en ‘ad majorem Dei gloriam’
ook de ontluikende Vlaamse letterkunde aan de leiband wilde houden.
Als beloning voor zijn zogezegd ‘verraad’ zouden zijn werken (de gekastreerde
‘Leeuw van Vlaanderen’ was er ook bij) door de regering worden aangekocht voor
de bibliotheken van onze gevangenissen.
Twee geestelijken blijken als censoren te zijn opgetreden: onderpastoor Buelens
van de Antwerpse Sint-Jacobskerk, het type van de klerikale vlammenwerper, die al
eerder bewijzen van geestelijke myopie had gegeven ten opzichte van J.F. Willems,
maar vooral de superior van het seminarie te Mechelen en censor librorum, kanunnik
Van Hemel.
Om te beginnen kwam in de gecastigeerde uitgave van ‘Het Wonderjaar’ de
ophefmakende voorrede uit de eerste druk (1837) niet meer voor. Daarin had
Conscience, bij het beoordelen van het Geuzenepos, blijk gegeven van een zekere
geestelijke onafhankelijkheid, volkomen in strijd met de van Roomse zijde ingeblikte
waarheid terzake.
Zeker, in ‘Wonderjaar I’ had Conscience de verf er dik contrasterend tegenaan
gegooid. Van de Geuzen niets dan goed, terwijl de katholieke Spanjaarden als de
beulen van ons volk zevenmaal zeventigmaal werden vervloekt.
Dat was een regelrechte aanslag tegen het enige ware geloof. Om zijn censoren
terwille te zijn, keerde Conscience in ‘Wonderjaar II’ de rollen nagenoeg om en
herschreef hij zelfs een paar hoofdstukken.
De bleekschimmige pater Franciscus uit de eerste editie groeide in de tweede druk
uit tot een hoofdpersonage, de inkarnatie van het Roomse geloof: de vroomheid, de
adel des gemoeds, de kristelijke naastenliefde in een pij verpakt. Hij slaagt er zelfs
in geuzenaanvoerders te bekeren!
In de boeken mocht in geen geval ook maar iets voorkomen dat de gevangenen,
die per se slecht moesten zijn, nog slechter zou kunnen maken.
Nergens mocht een dissonant blijven naklinken, die de reine zeden van het vrome
Vlaamse volk uit hun gladgestreken vouwen zou kunnen rukken.
Waar de censoren meenden dat de liefde te vurig oplaaide, werd zij met wijwater
verdund, getuige het wulpse (!) liedje ‘Het loze vissertje’ uit het ‘Wonderjaar’, dat
de uitzuiveraars een hoge rug deed opzetten.
Vooral dan het versje:
‘Gij moet mij driemaal zoenen,
Eer gij van hier moogt gaan.’
trok in het gewijde voorhoofd van de literaire inquisiteurs diepe rimpels, die pas
verdwenen toen de brave Hendrik (Conscience) zoenen door groeten had vervangen!!!
In de ‘Leeuw van Vlaanderen’ had de censuur minder wilde scheuten moeten
wegsnoeien.
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Consciences' vriend Jan-Alfred de Laet (1815-1891) werd eveneens verguld met de titel van ‘professeur
agrégé’.
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Maar evenals in ‘Het Wonderjaer’ had ook hier de inleiding geen genade gevonden.
De krachtpatser ‘bij God!’ die de woeste Breydel maar steeds donderend uit de
mond rolde en die de censoren vreselijk had geergerd, was overal uitgevlakt.
Liefdesscènes moesten eruit of werden sterk geneutraliseerd. Ongenadig knipte de
schaar in ‘de zwierigheid der tengere leden’ van de mooie Machteld, evenals in de
bladzijden waarin Adolf van Nieuwland afscheid van haar neemt ‘eer als een zinneloze
dan een redelijk mens’... en zij uitroept: ‘Ja, ik bemin u! niet als zuster, maar met
meer kracht, met onrustige drift’.
Wij kunnen het hierbij laten.
Arme Conscience! Striemend kwam de gesel van het misprijzen op hem neer.
Vanzelfsprekend speelde bij minder succesvolle schrijvers ook de afgunst mee.
Jongere generaties hebben het geval serener bekeken, vooral dan besef opgebracht
voor de pragmatische kant ervan. Had Conscience zich niet onderworpen aan de
clerikale censuur, dan was zijn werk ook nooit tot de brede volkslagen kunnen
doordringen en had men nooit van hem kunnen getuigen: hij leerde zijn volk lezen.
Uiteindelijk is zijn morele kapitulatie - want het was er een - op lange termijn een
overwinning gebleken. Ook bij sommige katholieke letterkundigen en bij de meeste
geestelijken stond Conscience stellig niet op een goed blaadje. Liever niet lezen, was
het parool. En liefst hadden zij een sanitair cordon omheen het werk van de
volksgeliefde auteur getrokken om de reine zeden van het vrome Vlaamse volk voor
besmetting te behoeden.
Het heeft de goedaardige volksverteller wel diep gegriefd dat kanunnik David (de
schutspatroon van het Davidsfonds, niet de stichter) hem met scherpe pen in hart
prikte: literair en en moreel.
David doceerde te Leuven naast vaderlandse geschiedenis ook Nederlandse
letterkunde. Deze dogmatische classicist dweepte met Bilderdijk, maar hij kon
helemaal geen begrip opbrengen voor de opkomende romantici, die voor de klassieke
beheerstheid en het uitgebalanceerde

De Leuvense professor kanunnik David (1801-1866) verweet Conscience een rauwe realist te zijn,
op de rand van het onzedelijke af! Toch werd Conscience tot ere-doctor van de Leuvense universiteit
gepromoveerd. (Ongedateerde potloodtekening, niet ondertekend; A.M.V.C. Antw.)

evenwicht in de kunst minachtend de schouders ophaalden en met bazuingeschal en
wapperende vaandels hun wilde fantazie loslieten op een voor hen verstarde wereld.
Zelfs Conscience, die in onze verpauperde letterkunde van die dagen toch een
rijke belofte was, kende geen genade in Davids ogen. Hij vond het werk van de jonge
auteur - en helemaal ongelijk had hij niet - stuntelig, onrijp, slordig van taal. Zijn
kritiek was even genadeloos als een valbijl: nooit of te nimmer is Conscience ook
maar iets behoorlijks uit de pen gevloeid, oreerde de geleerde kanunnik. Voor het
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eigene, het geniale van de jonge schrijver bleek hij niet toegankelijk. Bovendien
verweet hij Conscience een rauwe realist te zijn, op de rand van het onzedelijke af.
Bij een bespreking van Consciences ‘De Pelgrim in de Woestyn’, had David het in
zijn tijdschrift ‘De Middelaer’ over ‘de wellust die er te wild, te ontbloot wordt in
voorgesteld’. Jaja! En dat was niet zonder gevaar in die tijd van zonde-obsessie, die
de liefde kiemvrij had ingeblikt volgens de recepten van een abstrakte en
levensvreemde moraalteologie.
Dit is een mening die, weliswaar afgezwakt, tot enkele jaren voor Wereldoorlog
II nog door sommige geestelijken werd gedeeld. In bepaalde colleges vond men de
romans van Conscience toen te opwindend voor de leerlingen.
Gelukkig heeft de dorre kanunnik er nooit weet van gehad dat Conscience op 10
maart 1836, toen nog onder de wapens en fungerend als onderwijzer aan de
regimentsschool te Dendermonde, aan zijn vriend De Laet een (bewaard gebleven)
brief had toegestuurd, samen met zijn handschrift van een Frans toneelstuk ‘Satan
converti ou plus d'Enfer’ (hij schreef toen nog overwegend in het Frans), waarin de
duivel sensueel lekkerbekt: J'ai fait l'amour à des nonettes Fraîches comme les fleurs
des champs, Elles disaient: ‘Beau diable, faites, Mais ne nous faites pas d'enfants.’
Deze jongelingszonde werd op de planken

Zo zag Conscience er uit toen hij zijn eerste letterkundige suksessen boekte, maar ook harde klappen
te inkasseren kreeg (schilderij van Xavier de Cock).

gebracht op een vastenavond door zijn makkers van het 2de linieregiment, in een
herberg met als uithangbord: ‘A la Taverne du Pain Perdu’, zoals blijkt uit een
aantekening van Conscience zelf op zijn handschrift.
Het werd een levensgroot schandaal. Vanaf de kansel loeide de pastoor in heilige
verontwaardiging tegen de verdorvenheid van het Franse stuk en bedreigde de auteur
ermee dat Lucifer, de vorst der hellemachten, hem tot straf van zijn goddeloos bedrijf,
regelrecht naar de hel zou slepen.
Conscience was allerminst een puriteinse kniesoor. In het dagblad ‘Den
Antwerpenaer’ van 3 aug. 1837 kruist hij de pen met een recensent, die aanstoot had
genomen aan bepaalde schilderijen met naaktvoorstellingen op de driejaarlijkse
tentoonstelling:
‘Had de heer Moons, schrijft hij, met zyn ingekrompen kunstverstand, wat breeder
gedachten over waer vernuft gehad, zou hy ons van het gezicht der brodderyen en
van menig plat portrait verlost hebben, om een gunstige plaets aen de schoone
beeldingen van Ph. van Bree en aen het zwierig tafereeltje van den jongen Mynen
te geven. - Maer de heer Moons is bang van het Grieksch! Foei, met dat schoon
naekt! - Ware het dan nog verknoeid, maer zoo levend, zoo fyn en zoo natuerlyk! ho,
de Godsdienst! - de zeden! ho! ho!’
Wy zouden den heer Moons vragen of hy in kerken en tempels het zelfde gedacht
over naekt behoudt? - dan zal hij wellicht in een gansch jaer nog geen zuiveren
paternoster bidden kunnen.
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Indien hy dan toch van vleesch en beenderen gemaekt is zal Rubens, de groote
meester, hem ook wel schriklyk naekt toonen. Hy ga maer eens, eenen vaderons voor
de oprichting des kruis in de hoofdkerk lezen; of zijn hair niet te berge ryzen zal’!
Renier Snieders, zelf toch een verdienstelijk schrijver, maar moreel allergisch als
een versuikerde kwezel, had al de boeken van Conscience tot een overdikke peperkoek
aaneen laten lijmen, als een balk, om het uitlenen van de populaire auteur in de
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Turnhoutse bibliotheek tegen te gaan en de ontlener op straat, bezwaard met die balk,
als een onverlaat te kunnen signaleren.
Daarentegen bleek het nog steeds gelezen boek van pastoor V. Huys: ‘De Bende
van Baekelandt’ geschikte lektuur voor onze knapenschap, althans volgens een
recensie in de Westvlaamse ‘Biekorf’ van 1891: ‘Daarenboven mag deze boek in
handen gesteken worden van alle jongelingen, zonder het minste gevaar van er
dweepzuchtige droomers van te maken of hunne goede zeden te verflauwen, ja zelfs
te doen verliezen. En

De kuise maagd Geertruid bezoekt haar door de Spanjaarden geketende vader in de Steen-gevangenis
te Antwerpen. Een model van jammer- en traanromantiek (Prent uit het ‘Wonderjaer’ door Lieffers.)

zoude men hetzelfde mogen zeggen over de boeken van Hendrik Conscience?’
Met de beste wil van de wereld kunnen wij ons niet voorstellen dat bepaalde
passussen uit Consciences werk indertijd kanunnik David - en velen met hem - van
pure ergernis in de keel zijn blijven steken. Hier twee proefjes van deze
zedenbedervende literatuur.
‘Zachtjes wijkt de kuise Geertrui voor het vuur van haar minnaars hart, dat door
haar kleed heen begint te gloeien’ (Uit ‘Het Wonderjaar’).
En uit ‘De Leeuw van Vlaanderen’ dit suggestieve beeld, wellicht het meest
gewaagde dat bij Conscience te vinden is: ‘Bij wijlen bracht Jan Breydel zijn
vlammend oog van de vijanden op de bijl, die in zijn sterke mannenvuist flikkerde
en hij streelde het moordstaal met meer liefde dan of hij zich op de zachte boezem
zijner bruid had verlustigd’.
De morele reactie op het werk van onze meest populaire auteur is symptomatisch
voor een onzalige tijd, die kwezelarij met vroomheid verwarde. Een paar voorbeelden
ter illustratie.
‘Het Belgisch Chronykje’, dat gedrukte bekrompenheid verkocht, slingerde zijn
banbliksems over het hele tot dan toe verschenen oeuvre van Conscience, dat als
vergif op zijn al te talrijke lezers inwerkte. ‘Vergif is vergif, of het den mensch op
eenen keer of naer verscheyden dagen het leven beneemt, hij is toch dood’.
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Het letterkundig (!) maandblad, het ‘Nederduitsch Overzicht’ meende de literatuur
als een soort morele schurft te moeten bestrijden. Even luisteren naar dit stichtelijk
proza:
‘Alle zedenleraars verklaren eenpariglijk dat het lezen der romans gevaarlijk,
verderfelijk is. De geneesheren zullen in dit gevoelen delen. (Men raadplege hier de
geleerde docteur Descuret, in zijn voortreffelijke werken “La Médecine des Passions”
en “Téorie morale du goût”)’.
Toen in 1851 een brandramp de Muntschouwburg te Brussel grotendeels
verwoestte, zag het blad daarin de toorn des Heren om al de ergernis, die daar
jarenlang ongestraft op de planken was gekomen.
In het aprilnummer van 1854 ging het de brave Conscience striemend te lijf. In al
zijn romans, een paar uitgezonderd, heeft hij het altijd maar over ‘liefde, zinnelijke
liefde, tot walgens toe’.
Het is overigens nog niet zo héél lang geleden dat, ter voorkoming van de
maagdelijke blos - een toen fel verspreide aandoening - in de nonnekenspensionaten,
ook wel in sommige kolleges, Conscience permanent in quarantaine werd gehouden.
Zijn liberaal georiënteerde geestesgenoten hebben hem het ‘verraad’ aan zijn werk
en zijn principes striemend verweten. Niet geheel ten onrechte trouwens. Politieke
onverdraagzaamheid vrat als een kanker de Antwerpse artistieke bent aan en aan het
eind van de jaren 1840 stonden liberalen en klerikalen met getrokken messen
tegenover elkaar. Het unionisme brokkelde steeds meer af.
Te Antwerpen verscheen medio 1847 een Vlaams liberaal hekelblad ‘De
Schrobber’, onder het kernachtige motto ‘Wie zelf luizen
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heeft mag een ander niet kammen’. In de redaktie zat P.F. Van Kerkckhoven, zelf
een veelbelovend schrijver, maar groen van afgunst vanwege de populariteit van
Conscience. ‘De Schrobber’ was gericht tegen het enkele maanden tevoren
uitgekomen klerikaal satirisch weekblad ‘De Roskam’, opgesteld door ‘drij diepzinnige
Staatkundigen’. En die waren Vleeschouwer, Jan De Laet en Conscience.
Reeds in zijn eerste nummer ging ‘De Schrobber’ Conscience hardhandig te lijf:
‘Eenieder weet, aldus het blad, op welke schandige wijze hij de eerste uitgaaf van
“Het Wonderjaar” veranderd heeft en met welke inzichten. Ook weet Conscience
genoeg wat hij er mede gewonnen heeft: de vriendschap van Van Hemelen, de superior
van het Seminarie te Mechelen (die Conscience bewerkt had) en het kruis van
Leopold.’ Consciences ridderkruisen (hij had er intussen nog een paar buitenlandse
bijgekregen) bleken een permanente bron van ergernis en afgunst voor zijn vijanden,
die hem ongemotiveerd van korruptie bleven verdenken, getuige o.m. dit liedje uit
‘De Roskam’, met de tergende bedenking erbij dat het eigenlijk in ‘De Schrobber’
thuishoorde:
Draagt Henri een kruis of drij,
Waar ik niet kan aan geraken,
Schoon ik hem zo zeer benij,
Dat ik nachten lang moet waken;
Hij 's met kruisen schier verguld,
Daaraan heeft de Roskam schuld;
Moet ik mij zo verdrieten,
't Is de schuld van de Jezuieten.

Behalve in ‘De Schrobber’, werden ook in andere publikaties van liberalen huize
hatelijkheden tegen Conscience gedebiteerd. Hier volgt een proefje, met name een
portret uit een tegen hem gericht pamflet: ‘Hendrik was een jong mens, met zwart
steenhaar, zwarte knevel, bruine ogen, bleke opgezwollen kaken en een ijselijke
spotternij was over gans zijn aangezicht verspreid. Een onzuiver vuur brandde in
zijn borst en zijn lage ziel was zijn lichaam waardig’.
Wij kunnen het hierbij laten.
Maar Conscience, die als zestienjarige zijn carrière begonnen was als
hulponderwijzer in bourgeois-scholen en vanwege rijkeluiskinderen grievende
vernederingen had moeten doorstaan, zou een nog grotere eer te beurt vallen.

3. Professeur agrégé
Op 27 oktober 1845 had Leopold I een besluit ondertekend, waarbij Conscience (ook
Ledeganck en De Laet) benoemd werden tot ‘professeurs agrégés’ van de Gentse
universiteit, sedert 1830 met één pennetrek volledig verfranst.
Kort daarop, 8 november 1845, legden Conscience en De Laet (Ledeganck was
toen reeds ongeneeslijk ziek) tijdens de plechtige opening van het akademisch jaar
in de aula van de universiteit de gebruikelijke eed af in de handen van de toenmalige
minister van Binnenlandse Zaken, Sylvain Van de Weyer, die bij deze gelegenheid
zijn officiële welsprekendheid in plechtige periodes over de getabberde geleerdheid
en de ceremoniële zwartgeroktheid liet golven. Vanzelfsprekend Franse golven.
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De minister legde er de nadruk op dat de benoeming van Vlaamse letterkundigen
tot ‘professeur agrégé’ aan de in Vlaanderen gelegen universiteit bewees, hoezeer
de regering de ontwikkeling van de Vlaamse letterkunde, een van de fundamentele
komponenten van de Belgische nationaliteit, naar waarde schatte.
In de aula klonk langdurig, maar akademisch beheerst applaus. Maar daarbuiten
brak bij de Vlaamsgezinden een daverend alleluia los, want reeds zagen zij (toen al)
het beloofde land vóór zich open liggen! De ministeriële woorden werden te
Antwerpen met vergulde letters in een soort oorkonde voor de geschiedenis vastgelegd
en alle letterkundige maatschappijen kregen de blijde boodschap toegezonden. In
hun politieke ongeschooldheid zagen zij het morgenrood van de Vlaamse opstanding
reeds kleuren aan de kim, om het eens te zeggen met een stijlbloempje naar hun hart.
Aan Consciences benoeming tot ‘professeur agrégé’ was echter geen leeropdracht
hoegenaamd verbonden. Zij was puur honoris causa bedoeld. Dat was eveneens het
geval met de vleiende opdracht, waarmee hij twee jaar later werd verguld: die van
leraar

De herberg ‘In het Zwart Paard’ Prinsestraat 14, waar Conscience voor het eerst ‘Het Wonderjaer’
voorlas (cliché V.T.B.).

Nederlands van de hertog van Brabant en van de graaf van Vlaanderen. Nooit of te
nimmer heeft hij aan zijn koninklijke leerlingen ook maar één les kunnen kwijtraken,
aangezien hij ze nooit te zien heeft gekregen. Minister Rogier had er zich tegen
verzet!
Het officiële België en niet het minst het episkopale België legden het er op aan
door aanmoedigende schouderklopjes en het verlenen van veelsoortige gunsten (een
lokomotief werd zelfs met de naam J.F. Willems gedoopt) de Vlaamsgezinden buiten
het politieke vaarwater te houden.
En dat was nauwelijks een probleem, aangezien de leidende figuren van de Vlaamse
beweging meestal letterkundigen of filologen waren, die onrealistisch geen heil zagen
in de politiek en zichzelf en hun volk als het ware systematisch isoleerden in een
soort literair-folkloristisch reservaat, begrensd door wat we een sanitair cordon zouden
willen noemen, dat hen moest beveiligen tegen verderfelijke vreemde invloeden,
vooral die uit het zedenbedervende Frankrijk en het protestantse Holland.
Intussen leverden de Vlaamsgezinden geen gevaar op voor de taal- en andere
privileges van een verfranste en verfransende bourgeoisie die alle macht, prestige
en lucratieve baantjes monopoliseerde.
De beginperiode van de Vlaamse beweging sloot dan ook af met een deficitair
saldo. De rampzalige omwenteling van 1830 had de Vlamingen alles uit de handen
geslagen. En nog steeds bleven deze handen even ledig, al prijkte op menige Vlaamse
borst een decoratie. Gunsten meer dan genoeg.
Rechten? een nul in het kwadraat.
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6
Consciences wonderjaar 1838

‘Ich singe, wie der Vogel singt,’ (Goethe) Wij schrijven niet, tenzij zijdelings, over
Consciences allereerste roman ‘In 't wonderjaar’, die in 1837 verscheen; we schrijven
meer direct over het jaar 1838, toen ‘De Leeuw van Vlaanderen’ ontstond en uitkwam.
In 1812 geboren, was de schrijver toen zesentwintig jaar oud, en vond hij zijn
bestemming. Twintig jaar later, in 1858, beleefde Guido Gezelle, met Kerkhofblommen
en met Vlaamse dichtoefeningen, een soortgelijk ‘wonderjaar’... Wij geven die naam
dan aan het jaar, of de betrekkelijk korte tijd, waarop een groot schrijver ineens, zich
openbarend, stem en gestalte verwerft. Een groot en oorspronkelijk schrijver, op
zichzelf al een wonder!
In onze Zuidnederlandse literatuur van de 19de en begin 20ste eeuw, kennen we
vier van die wonderen: Conscience, Gezelle, Streuvels, Timmermans. Walschap
komt dicht bij hen, Rodenbach en Van Ostaijen staan zo ver niet, zelfs Elsschot,
Claes en Berkhof doemen op. Het zijn spontaan-creatieve schrijvers, zo oorspronkelijk
dat niemand ze voorbij kan, zo eenvoudig dat iedereen toegang heeft. Ze vertonen
een eigen dimensie; tegenover hún licht worden al de anderen licht-en-schaduw.
Voor de voetballers uit Latijns-Amerika, zegt men, blijft het
voetballen-op-hoog-niveau een spel, waar het voor ieder ander een moeizaam
verworven stiel wordt. Schrijvers nu die wij ‘wonderen’ noemen, hebben het artistieke
schrijven in het bloed, zoals de Latijns-Amerikanen de voetbal. En ergens in hun
levensloop komt normaal een doorbraak voor: hun wonderjaar.
Andere kunstenaars kunnen groter zijn, dieper gaan, hogere toppen scheren;
enigermate hebben zij aan dat wonder ook deel. In alle opzicht kunnen ze de
wonder-schrijvers overtreffen, behalve in het wonder zelf: in de groots-kinderlijke
oorspronkelijkheid.
Behalve ook (meestal dan) in het duidelijk afgetekend doorbraak-moment, - en
dat van Conscience lijkt ons het wonder-derwonderen.

I
Hendrik Conscience was de tweede zoon van een uitgeweken Fransman en een
Kempense moeder: een barok echtpaar dat, na de val van Napoleon, avontuurlijk
aan zijn brood kwam. Acht jaar oud verloor hij zijn moeder; zes jaar later was er een
stiefmoeder, die het hart van de wildzang nimmer wist te winnen. Deze bracht het
tot de vernederende post van hulponderwijzer; de Belgische revolutie van 1830 zag
de geboren Fransman vrijwilliger worden bij de ‘légion parisienne Niellon’ weldra
toch naar het Belgisch leger overgeschakeld. Zijn krijgsdienst duurde tot in 1836.
Vrij gekomen en terug te Antwerpen, stond hij nergens. Zo goed als los van het
ouderlijk huis, omdat hij voor het Vlaams opteerde, kon hij hulpklerk worden bij het
provinciaal bestuur, en dook hij hals over kop in de Antwerpse culturele bedrijvigheid

Vlaanderen. Jaargang 22

onder. Ervaringen had hij in voorraad: zijn vaderstad, de Kempen, de avonturen van
een opstand en de stuiptrekkingen van een jonge staat. Fantaseren en vertellen had
hij nooit hoeven te leren; hij kon ook dichten, zingen, leute maken; hij genoot
belangstelling, waardering, vriendschap. Zijn gezondheid was beter geworden;
werkkracht en ambitie praamden en drongen.
Hij stak van wal. ‘In 't wonderjaar’ was een belofte, ‘Phantazij’ een tegenvaller,
de schets ‘De pelgrim in de woestijn’ een manifest (alles in 1837). Manifest was ook
De Leeuw van Vlaanderen, een jaar later verkrijgbaar.
Daarmee was het wonder geschied: het wonder-van-twee-jaar, met De Leeuw...
als eindboeket.
Laat In 't wonderjaar nog de aanloop geweest zijn, Consciences maiden-speech
voor de Antwerpse rederijkerskamer; laat Phantazij nog de prikkel geworden zijn,
want die vergissing diende uitgewist; De Leeuw van Vlaanderen, die precies één jaar
vroeg, overtreft álle verwachting. Nooit misschien ontving het Vlaamse volk een
kostbaarder letterkundig geschenk: het had een lang gedragen testament kunnen zijn;
het is de plots doorgebroken lente bij een vers ontslagen recruut. Welke andere
romancier (ondersteld dat er in Vlaanderen al één geweest was) had het gekund? Het
veelvuldige historische onderzoek (waar had de schamele Fransman dát geleerd?)!
Het fantaserend afwegen en uitschrijven van een onuitputtelijk epos! De zo pakkende
openbaring van een volks- en tijdsmoment, dat het na anderhalve eeuw nóg weerklank
vindt!... ‘De Leeuw van Vlaanderen’, waar Vlaanderen altijd weer zijn schoonheid
en roem, karakter en bestemming in herkent! - de debuterende Hendrik Conscience,
aan zijn Franse afstamming maar half ontgroeid! - het nog niet ontwaakte Vlaamse
volk, dat zijn schok-voor-eeuwen ervaart!... Bij dat alles passen benaderingen, maar
een redelijke sleutel is er niet.
We gaan van de romantiek uit, tegelijk van Conscience zelf, alles tot het concrete
teruggebracht. Hopelijk raken we de precieze inspiratie, en wordt het resultaat beter
belicht. Het belang van de romantiek, in alle grote Europese volksgroepen, wordt
moeilijk overschat. De persoonlijke reactie uit de allerdiepste gronden, op het
verdorrend rationalisme en de wurgende structuren van de zeventiende-achttiende
eeuw. De Franse Revolutie en het eerste Keizerrijk, met gevolgen heel de negentiende
eeuw door, - de Duitse Sturm-und-Drang, die religieus, maatschappelijk, filosofisch,
artistiek álles deed kantelen, - Engeland, dat Napoleon van de wereldmacht terughield,
en ze voor zich nam, - en dan spreken we niet van Rusland, van Italië, van Oostenrijk
(en zijn muziek), van de twee Amerikas! Die éne beweging, bont en verscheiden,
beroerde plots, diep, totaal. Wanneer de hedendaagse kentering eerder van het vlakke
naar het diepe gaat, van de techniek naar het gemoed, van de gewijzigde
omstandigheden naar het gewijzigd bewustzijn, doorschokte de romantiek het binnenst
binnenste. Denken, voelen, uitdrukken: binnen korte jaren werd alles zo wat het
omgekeerde. Verborgen begon toén het zichtbare van nú. Het zaad werd gezaaid,
voor een oogst die nóg niet rijp is. Zeer veel, dat dáár ontkiemde, heeft zich reusachtig
ontwikkeld: dáár werkte de kiemkracht... Met zijn tegelijk onstuimige en ongestadige
jeugd, ademde Conscience in een grootse beweging, die hemzelf groot maakte.
Bij die romantiek hoorde de Belgische Revolutie van 1830, die onmiddellijk daarna
en binnen korte jaren een merkwaardige artistieke bloei opriep: schilders en schrijvers,
nog het meest te Antwerpen.
Eigenlijk stichtte de romantiek het vrije België, en redde het daarna van de
ondergang. Op alle domeinen vertoonde het een demonstratieve gevoeligheid, wild
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en avontuurlijk, vitaal en taai niettegenstaande veel grootspraak. Onder haar schrijvers
was Hendrik Conscience dan de allereerste; talent en carrière stonden bij hem in de
dienst van zijn bevrijd vaderland en diens schamele bevolking. Voor dát land, dát
volk, droeg hij
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eerst de wapens, voerde hij daarna de pen; zodat zijn ‘Leeuw van Vlaanderen’
onbetwistbaar een onderdanige Belg was, heraldisch met rode tong en klauwen.
Daarom niet minder Vlaams, wel integendeel!
Door temperament en talent leefde Conscience zijn tijd tegelijk passief en creatief
in. Het was zijn mystiek, zijn nationaliserend romantisme. Gods engel bewoog hem,
dicteerde hem bijna; hij werkte dan mee met opgejaagde krachten en een ruim hart.
Op die wijze was hij profeet, met een innig ontroerende boodschap-van-bevrijding,
wanneer tijd en land naar vrijheid grepen... wanneer hij over ‘In 't wonderjaar’ dan
verhaalt, dat hij als bij inspiratie de Vlaamse schrijftrant te pakken kreeg. Het jaar
daarop kreeg hij zijn grootste inspiratie: hij zou de Guldensporenslag verheerlijken!
Menig ervaren schrijver ware teruggedeinsd; deze onervaren beginneling zette er
spoed achter, en slaagde. Aan zijn jong volk leerde hij zin voor traditie, strijdbare
fierheid, vertrouwen in zichzelf en in de toekomst.
Hij leerde; zijn volk aanvaardde. Voor de jonge Antwerpenaar voor wie álles
anders werd, voor het Vlaamse volk door de eigen grootheid en vrijheidsdrang als
overrompeld, voor al de daarop volgende Vlaamse geslachten, - in Consciences
levensverloop en in onze volksgeschiedenis werd het jaar 1838, na '37 en daarmee
één, ‘wonderjaar’.

II
Er zijn aanvullende beschouwingen:
1. Voor het eerst, sinds eeuwen, had het vrije België zijn lot in handen. Geen
Spanje, geen Oostenrijk, geen Frankrijk, geen Holland meer en niet meer het
ancien régime! Dat wijzigde wel veel politieke verhoudingen, en hoe zou deze
kleine onervaren staat zich lang handhaven? De Belgische Revolutie was een
vermetele droom, onverwacht verwezenlijkt. De ‘vrijheid’ begoochelde en
bezielde; haar bijna vulkanische creativiteit zou nochtans een betrekkelijke bloei
brengen, een culturele opstanding voorbereiden. Van dat alles was Hendrik
Conscience, met zijn ‘Leeuw van Vlaanderen’ als machtige aanhef, een der
belangrijkste getuigen en bewerkers.
2. In 1838 was het Belgische grondgebied nog niet definitief; 1839 daarna, waarin
het afstand-doen van Limburg en van Luxemburg, zou, met Conscience als
mede-aanstoker van de weerstand, deining verwekken. Ook die strijdbare
onzekerheid doorhuivert De Leeuw van Vlaanderen: in de onbesliste Vlaamse
beroerten van de dertiende-veertiende eeuw vond de agerende kunstenaar, voor
de Vlaams-Belgische strijd van zijn moment, het hoopgevend oerbeeld.
3. Juist na ‘De Leeuw’ beleefde Conscience moeilijke jaren: de ontzenuwde
helper-tuinier onderging de weerslag. Ook dát kenmerkt hem. Zijn
maatschappelijke opgang kón niet uitblijven; het werd geen zuiver geluk, omdat
de onberekenbare wisselwerking van creatief droomleven met werkelijk bestaan
een aanvang nam. Hoogten en laagten, een leven
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Manuscript eerste bladzijde van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ (cliché Mod. Enc. Wereldlit.)
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buiten veilige kalmte, want altijd drongen de opgolvende dromen aan,
onweerhoudbaar en onafwendbaar. Ogenschijnlijk kende de verheven en gevierde
ambtenaar-schrijver geen ongestoord geluk; toch moet hij grote verlangens en
hunkering gekend hebben: een weelde waarvoor men veel zou prijs geven. Ook
met naastbestaanden en medeburgers vond hij niet altijd de goede
verstandhouding: de hoog geprezene en fel bewonderde voelde zich, in en door
zijn gaven zelf, meer vereenzaamd.
4. Hoe dan ook, geleidelijk rees hij tot een ongemene glorie. De grootse hulde in
1881, het standbeeld in 1883, het vele daarvoor en meerdere daarna: alles was
niet alleen verdiend, het bleef beneden de maat. Maar het oeuvre genoot te
uitsluitend bewondering (met de daarbij horende tegenspraak dan), door een
degelijke kritiek te weinig uitgezuiverd en gestoffeerd. Na zijn eerste
romantisme, na het landelijk realisme dat daarop volgde, geraakte de kunstenaar
even los van de tijdgeest: de grond leek te begeven! Een even bevoegde als
hoog schattende kritische begeleiding zou hem een begrijpendvolgende
vriendenkring bezorgd hebben - maar het is een altijd terugkerend Vlaams tekort:
wij bewonderen onze grote schrijvers veel méér dan wij ze wezenlijk kennen,
tot eenmaal die conventie-van-superlatieven in een half-vergeten overgaat.
5. Enkele keren, later, wilde Conscience zijn ‘wonderjaar’ herhalen: met ‘Jacob
van Artevelde’ (1849), met ‘De boerenkrijg’ (1853) en ‘Ludwig en Clothildis’
(1854), met ‘De kerels van Vlaanderen’ (1871). Het echte wonder keerde nooit
weerom, maar bijna telkens betekende het nieuwe een top. Heel zijn leven door
wist de rusteloze werker dat zijn vroege ‘Leeuw van Vlaanderen’ alles in
beweging had gebracht; die beweging moést doorlopen.

Even beschouwen we nog ‘De Leeuw van Vlaanderen’, dat epos voor de
opeenvolgende Vlaamse geslachten.
Die éne roman maakt de vlaams-bewuste epiek niet uit, maar hij staat in het midden
zoals de toren in het midden van veel gebouwen kan staan. Zonder de samenhoudende
toren zou veel uiteenliggen.
Men heeft hem altijd bewonderd, geprezen, gelezen en herlezen. Met recht heeft
jeugd na jeugd ermee gedweept. Ook bij totaal andere Vlaamse toestanden, met
geheel andere opvattingen en plannen, - men las het, men ademde dieper, men hervatte
de strijd. Bijna nooit bekeek men het kritisch,

De scheepswerven van de Franse oorlogsvloot te Antwerpen waar vader Conscience werkte (cliché
V.T.B.).

tenzij in de laatste jaren, en dan afwijzend. Zelden beklemtoonde men zijn gebreken,
of somde ze op: historische onkunde, romantisch klatergoud, gebrekkige en foutieve
taal, onwerkelijkheid binnen die werkelijkheid gebracht! Soms zag men andere
historische Conscience-romans (‘Artevelde’ het meest, zeker ook ‘De kerels’) beter
gebouwd, fijner geschakeerd, zuiverder afgewerkt. Maar ‘De Leeuw’ imponeerde te
veel, dan dat men aan zijn bouwmateriaal veel zou krabben... Feitelijk randen de
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gebreken en tekorten het wezenlijke nauwelijks aan: alles gaat op in een eigen
schoonheid. Veel kan men afkeuren, veel betreuren; ook de tekorten vallen positief
uit.
Waarin bestaat dan zijn waarde? Door dat mysterie komen we niet heen, evenmin
als we een diamant kunnen breken en diens vlam beheersen. Maar eenmaal, in een
jaar van genade, raakte de ex-recruut Hendrik Conscience ons rillend bestaan: het
verleden van het heden uit, het heden door het verleden, de toekomst als een
samenzang. Ergens, bij een machtig ontvonken, gloeide de werkelijkheid ver en diep.
In totaal voorbije omstandigheden en waarbij hij zich misschien bedroog, wekte zijn
toverwoord Vlaming na

Originele tekening voor de illustratie van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ door E. Dujardin.

Vlaming op; dat roepen klinkt nóg. Als we onderstellen dat ‘De Leeuw van
Vlaanderen’ nooit was geschreven, dan weten we niet goed waar ons Vlaamse volk,
van die magische kettingreactie beroofd, thans aan toe zou zijn.
Doch alleen de vol-romantische tijd maakte zo iets mogelijk: zijn stormwind voerde
de koninklijke arend hoog en ver. Alleen Conscience kon het: de wonderbaar
begaafde, die zijn dromen zo werkelijk zag dat deze zijn werkelijkheid aanrandden.
Eén moment was nodig, een kader en een ontsteking: de revolutie van dertig en de
onafhankelijke Belgische staat (met zijn Vlaamse meerderheid)! Toen dreunde een
godspraak; bij de meeste Vlamingen klinkt ze na, ook in hun pluriformiteit. Als
kunstwerk heeft de haastig afgewerkte Leeuw van Vlaanderen veel gebreken, die
verzwinden in zijn vaart en bezieling. In onze Vlaamse bijbel komt hij voor als het
scheppingsverhaal.
Wat een kunstwerk toch vermag! Zodat het wonderjaar 1838 ook nu nog zijn
naglans bezit!
Em. Janssen
Waverse baan 220 - 3030 Heverlee
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7
Hendrik Conscience en Kortrijk

Een eerste aanknopingspunt: De Leeuw van Vlaanderen
In februari 1833 bezocht Conscience tijdens een studiereis doorheen West-Vlaanderen
met zijn vriend J.A. De Laet de Leiestad. Het was zijn eerste contact met de
Groeningestad waar de Sporentraditie reeds in de 18de eeuw werd levendig gehouden
o.m. door de comptoiralmanakken.
Jacob Goethals-Vercruysse (1759-1838), de Kortrijkse bibliofiel en historicus,
heeft op een bepaald ogenblik zijn aandacht gericht op de Guldensporenslag, wellicht
mede door de ontdekking van de Sigissteen1 in 1774. Vanaf 1805 publiceerde hij
zijn ‘Chronologische Aenteekeningen...’ in de Kortrijkschen Almanak van Blanchet.
Bij drukker Louis Blanchet verscheen in 1814-1815 het ‘Jaerboek der stad en oude
casselry van Kortrijk, verzameld uyt menigvuldige Auteurs en Handschrift’, waarin
Goethals-Vercruysse uitvoerig het jaar 1302 en de gebeurtenissen vóór, tijdens en
na de slag bij Kortrijk behandelde. Onder zijn impuls schreef de dichter P.J. Renier
(1795-1859) in 1823 het gedicht ‘Veldslag van Kortrijk in 1302’. Tijdens zijn
ontmoetingen met Auguste Voisin (1800-1843) die in 1825 als leraar in rhetorica in
het College te Kortrijk werd aangesteld, wist Goethals-Vercruysse opnieuw
belangstelling op te wekken voor 1302. In Kortrijk gaf de oprichting van een kapel
ter ere van O.-L.-Vrouw van Groeninge in 1832 andermaal uiting van een groeiende
interesse. In 1833 blijkt uit enkele brieven van Goethals-Vercruysse dat Voisin een
publicatie over de Guldensporenslag voorbereidt A. Voisin heeft aan deze ietwat
lokale gebeurtenis een brede uitstraling gegeven door de publicatie van zijn ‘Bataille
de Courtrai, ou des Eperons d'or’ in ‘Messager des sciences et des arts’ in 1834, op
basis van de studie Goethals-Vercruysse.
Met kritisch inzicht gaf Jacob Goethals na het verschijnen van deze publicatie
enkele bemerkingen.
Hij betreurde het feit dat A. Voisin hem niet vooraf het handschrift had toegestuurd,
zodat er nog wijzigingen konden aangebracht worden en hij vestigde ook de aandacht
op enkele flagrante fouten. Auguste Voisin bracht in zijn ‘Notice sur la bataille de
Courtrai ou des Eperons d'Or, avec le plan de la bataille: publiée d'après les
documents de M. Goethals-Vercruyssen... Seconde édition, revue et augmentée de
la description et du trait du tableau de M. De Keyser’ die in 1836 verscheen, wel
enkele kleine wijzigingen aan. De figuratieve uitbeelding van het Sporenepos vond
een grote weerklank bij het publiek. Felix Bogaerts (1805-1851) bevriend met A.
Voisin vestigde de aandacht van Nicaise De Keyser (1813-1887) op de ‘Notice...’
van Voisin. Op een motiefverklaring van A. Voisin, nl. het ogenblik dat Robrecht,
graaf van Artois, de Franse aanvoerder, wordt neergeveld en de overwinning van de
Vlamingen in feite wordt bezegeld, schilderde N. De Keyser in nauwelijks acht
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maanden tijd zijn historisch meesterwerk2. Tijdens de kermisdagen te Antwerpen in
augustus 1836 had ook H. Conscience dit in alle opzichten machtig doek gezien. ‘De
Slag der Gulden Sporen’ liet eveneens een fantastische indruk na op het salon van
Brussel in september 1836. ‘Phantasy’ een werk van Conscience dat in 1837 was
verschenen, werd slecht ontvangen door het publiek. Conscience zocht naar een
literaire revanche. De Guldensporenslag lokte hem aan als inspiratiebron voor een
groots opgezet werk. Conscience deed ook een beroep op de tweede verbeterde
uitgave van de ‘Notice...’ van Voisin. Johan Alfred De Laet steunde hem in zijn
opzet. Om vertrouwd te geraken met de plaatsen waar het historisch gebeuren van
1302 zich had afgespeeld, ging hij in februari 1838 met J.A. De Laet op
ontdekkingstocht naar Gent, Brugge en Kortrijk. De huidige stand van het onderzoek
laat niet toe om vast te stellen bij wie Conscience en De Laet te Kortrijk zijn
terechtgekomen. Kwamen zij, via A. Voisin, in persoonlijk contact met
Goethals-Vercruysse?
Is F.A. Snellaert (1809-1872) desgevallend meegegaan? Het is bekend dat F.A.
Snellaert (geboren te Kortrijk in 1809) heeft meegewerkt aan het corrigeren van het
handschrift van ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Ook Prudens Van Duyse (1804-1859)
bracht een bezoek aan Kortrijk en aan enkele monumenten die in enig verband stonden
met de Sporenslag. Jacob Goethals-Vercruysse, de ‘grondlegger van de Sporentraditie’
heeft het verschijnen van Consciences historische roman op 31 december 1838 niet
meer beleefd. Hij stierf immers op 6 september 1838. Aan zijn nagedachtenis wijdde
F.A. Snellaert in ‘Nederduitsch letterkundig Jaerboekje, voor 1839’ een ‘Necrologie
Jacob Goethals’, terwijl Auguste Voisin in het ‘Annuaire de l'Académe Royale de
Bruxelles pour 1839’ een ‘Notice biographique et littéraire sur J.
Goethals-Vercruysse...’ liet verschijnen. Beide auteurs legden de nadruk op de talrijke
verdiensten van de bescheiden Kortrijkse historicus.
‘...Goethals, het algemeene nut en geen eigen roem beoogende, nam den
onaenzienlijksten weg, om by zyne land- en vooral bij zyne stadgenooten het heilig
vuer voor den geboortegrond te doen voortleven...’, zo schreef A. Snellaert in de
geciteerde ‘Necrologie’.
J. Goethals-Vercruysse, A. Voisin, F. Bogaerts en N. De Keyser, vormen a.h.w.
de ‘rode draad’ die doorheen de voorgeschiedenis van Consciences ‘Leeuw van
Vlaanderen’ loopt. In 1839 werd ‘De Slag der Gulden Sporen’ van N. De Keyser
ook nog tentoongesteld op een expositie in Den Haag. De ‘Société pour
l'Encouragement des Beaux-Arts et de l'Industrie’ uit Kortrijk had in 1840 het plan
opgevat om dit schilderij te kopen, daartoe werd een lening uitgeschreven en zou de
aankoopsom bijeengebracht worden door middel van aandelen. In 1841 kocht men
het doek effectief aan.
Het aandenken aan de Guldensporen bleef bewaard in Kortrijk, zo ontstond op 9
april 1853 ten gevolge van een splitsing in het ‘Genootschap van Vlaemsche
Toneeloefening’ (gesticht in 1847) de maatschappij ‘De Leeuw van Vlaenderen,
onder kenspreuk voor Moedertaal, Vorst en Vaderland’. Bij gelegenheid van de
25ste verjaardag van het bewind van Leopold I organiseerde men in 1856
herdenkingsfeesten te Brugge; de stad Kortrijk liet zich vertegenwoordigen door de
‘...Cercle Philanthropique de l'Ours, qui a fait figurer dans la cavalcade historique,
un magnifique char. représentant La Bataille des Eperons d'Or...’3.
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Consciences benoeming tot arrondissementscommissaris
In november 1856 kwam de plaats van arrondissementscommissaris te Kortrijk
vacant. Charles Ramaeckers, de vroegere titularis, bekwam een promotie naar het
arrondissementscommissariaat van Mons. Over de beweegredenen om H. Conscience
te benoemen, gaf P. De Decker, de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken,
ons enig inzicht in een biografische nota, gewijd aan H. Conscience en die verscheen
in ‘Annuaire
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H. Conscience als arrondissementscommissaris in mei 1857.
(Foto A.M.V.C., Antwerpen).

de l'Académie Royale de Belgique... 1884’. Sedert jaren bestonden er nauwe relaties
tussen P. De Decker en H. Conscience. Nog uit andere bronnen (die elkaar soms zeer
grondig tegenspreken op andere punten!) blijkt dat de Belgische regering een
mogelijke infiltratie van Franse agenten in dit grensgebied vreesde4. De aanstelling
van H. Conscience kon mogelijk de verfransing van West-Vlaanderen voorkomen.
P. De Decker was er bovendien van overtuigd dat Conscience het door politieke
twisten ‘verscheurde’ arrondissement wellicht terug tot een eensgezindheid kon
brengen. Op 31 december 1856 deelde H. Conscience in een brief aan De Decker
mee dat hij de opdracht aanvaardde. Alhoewel de bekendmaking van deze benoeming
ook te Antwerpen met enthousiasme werd onthaald, betreurde men toch in brede
kringen zijn vertrek naar Kortrijk. Een koninklijk besluit van 6 januari 1857
bekrachtigde Consciences definitieve aanstelling. De lokale ‘Echo de Courtrai’ sprak
haar grote voldoening uit. Op 13 januari 1857 meldde Conscience aan zijn vriend
P.N. Croquison, stadsarchitect, dat hij op 16 januari te Kortrijk zou aankomen. H.
Conscience nam voorlopig zijn intrek bij P.N. Croquison in de Palfijnstraat (het
huidig nummer 16). Het eerste ‘Procès-verbal de dépôt’ werd door de nieuwe
arrondissementscommissaris ondertekend op 22 januari 1857. De maatschappij ‘De
Leeuw van Vlaenderen’ nam zich voor een banket aan te bieden aan de ‘prins van
de Vlaamse letterkunde’. In een brief gericht tot de uitgever J.P. Van Dieren5 schreef
Conscience op 18 januari 1857: ‘... Sedert dat ik hier ben, heb ik geenen tyd om my
zelven te erkennen. Eventwel had ik tusschen al het dineren, receptien, komplimenten,
bezoeken en vooral tusschen het overlastend brieven schryven elken dag, eene proeve
gezien; ...Van den 9n february af aen moet ik gedurende veertien dagen in al de
kantons als voorzitter de loting der militie gaen bestieren. Dit zal de ergste tyd zyn,
boven al, omdat ik in het hotel gelogeerd ben en geenen te huis heb... Het onthaal
dat ik hier geniet kan niet beter zyn; iedereen is my uitnemend vriendelijk...’. Deze
benoeming gaf evenwel aanleiding tot een polemiek tussen de liberale ‘Mémorial
de Courtrai’ en de conservatieve ‘Echo de Courtrai’. Volgens de ‘Mémorial...’ had
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volksvertegenwoordiger D. De Haerne6 gepoogd om door intriges Ch. Ramaeckers
uit zijn ambt te laten ontzetten en in deze betrekking zijn broer L. De Haerne, toen
arrondissementscommissaris te Turnhout, te laten benoemen. In de ‘Echo de Courtrai’
van 23 januari 1857 protesteerde L. De Haerne met klem tegen deze beschuldiging.
Hij had noch voor Mons noch voor Kortrijk gesolliciteerd en ‘... je considérerais ma
nomination au commissariat de Courtrai comme une disgrâce...’

Het feestelijk banket van 15 februari 1857 bij zijn aankomst
Te Kortrijk had men ondertussen een commissie gevormd om de schrijver van ‘De
Leeuw van Vlaanderen’ een feestelijke ontvangst te bezorgen. Volgende
personaliteiten maakten hiervan deel uit: B. Danneel, burgemeester te Kortrijk en
voorzitter van de commissie; Vandevenne, burgemeester te Zwevegem; Ghevsens,
burgemeester te Harelbeke; Vanackere, burgemeester te Wevelgem; Renier,
schoolopziener en Vlaamse letterkundige uit Deerlijk; C. Berlemont, voorzitter van
‘De Leeuw van Vlaanderen’; Edmond Wolfcarius en Conrard Coucke, resp. lid en
erelid van voornoemde vereniging; Opsomer, notaris te Sint-Denijs; P.N. Croquison,
stadsarchitect te Kortrijk en Musselv Boudewyn, letterkundige te Kortrijk en belast
met het secretariaat. Het feestmaal had plaats op zondag 15 februari 1857 om 13 u
30 in het Kortriiks stadhuis. Niet minder dan 135 personaliteiten zaten aan de dis
aan, w.o. de drie volksvertegenwoordigers D. De Haerne, P. Tack en B. Boulez, de
letterkundigen P. Van Duyse en P J. Renier, het Kortrijks Stadsbestuur en de
afgevaardigden van de gemeenten uit het arrondissement Kortrijk. B. Danneel,
burgemeester van Kortrijk, P.J. Renier, M Mussely, C. Berlemont, D. De Haerne en
schepen Bossu van Dottenijs brachten hulde aan H. Conscience. Prudens Van Duyse
droeg bij deze gelegenheid de ode ‘Te Kortrijk 1302-1857’ voor (gepubliceerd in
‘Nederduitsch letterkundig jaerboekje, voor 1859’).

Zijn zorgelijke beroepsbezigheden
Nog maar nauwelijks in functie en naderhand heeft H. Conscience vaak geklaagd
over zijn zware ambtelijke verplichtingen. De arrondissementscommissaris ging door
als een
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vertrouwensman van de regering en bekleedde a.h.w. een schakelfunctie tussen de
provinciale overheid en de gemeentebesturen. Hij was o.a. belast met het handhaven
van de orde en rust en oefende een controle uit op de kiezerslijsten, de
militieaangelegenheden, de kiesverrichtingen voor de werkrechtersraden en voor
rechtbanken van koophandel, de bevolkingsregisters en die van de burgerlijke stand
en was o.m. ook voorzitter van het arrondissementeel inspectiecomité voor
krankzinnigengestichten. De arrondissementscommissaris kon ook een memorie van
suggesties ter verbetering van de economische toestand in zijn arrondissement
inleveren7. Zo maakte Conscience op 29 juni 1857 deel uit van het bureau, dat een
vergadering voorzat van de afgevaardigden van 27 gemeenten uit het arrondissement
om een actie te organiseren tegen de klachten van de stad Gent i.v.m. het vlasroten
in de Leie.
Aan de Antwerpse uitgever J.P. Van Dieren deelde hij op 24 november 1857 mee:
‘... Aengaende de kiezing8, zal ik u zeggen dat hier te Kortryk een hete strijd zal
zyn; maer wat my betreft, ik heb vast besloten alle deelneming te weigeren en heb
die ook reeds geweigerd. Wat uit deze houding voor my zal voortvloeijen weet ik
niet. Ik begryp wel dat ik, als fonctionnaris, tegen het Gouvernement niet werken
mag; maer ik wil insgelyks tegen de Conservatieve party niets doen. Wil men my
ertoe verpligten, dan geef ik myne demissie, en alles is gezegd. Op dit punt sta ik nu.
Nog eenige dagen en het zal beslist zyn...’.
Conscience wenste zich niet te bemoeien met de actieve politiek. Zijn
administratieve opdracht viel hem bepaald zwaar, ‘...Sedert al de politische
aengelegenheden heb ik nog geen ogenblik aen schryven kunnen denken. De dichter
begint zich in my schrikkelyk te vervelen. Ik wenschte dat ik eene ootmoedigere plaets
kan bekomen, en ik zal niet nalaten, poogingen aen te wenden, om dien wensch
vervuld te zien...’ (brief aan J.P. Van Dieren, 14 januari 1858). In april 1858 koesterde
Conscience de hoop op een mogelijke verplaatsing naar Gent, doch ‘... ik geloof dat
ik nog lang te Kortryk zal moeten blyven. Het is er eventwel, onder het stoffelyk
oogpunt, niet goed voor my. De jaerwedde is niet toereikend; en, zonder zelf te doen
wat myne positie vergt, zou ik my hier onfeilbaar ruineren, indien dit woord
toepasselijk kon zijn op iemand, die slechts kan verliezen wat hy niet bezit...’ In een
brief aan J.P. Van Dieren, geschreven op 2 februari 1860, sprak een ontmoedigde
Conscience zijn bezorgdheid uit ‘...My wordt het leven hier stoffelijk lastig; ik moet
arbeiden als een slaef en kan nauwelyks in de noodwendigheden myner positie
voldoen. Ware het niet dat de toekomst myner
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Spijskaart van het banket aangeboden aan H. Conscience op 15 februari 1857 te Kortrijk. (Foto Sted.
Openb. Bibliotheek Kortrijk, Fonds J. de Béthune, Menu's).

kinderen en de vrees voor ziekte my wederhielden, ik gave ogenblikkelyk myn ontslag
van Commissaris. Nu moet ik veel meer werken als te voren en heb niet half zulk
rustig leven...’ Op 1 april 1857 immers had Conscience met zijn familie zijn intrek
genomen in het huis nummer 486, gelegen aan de Rijsels-Wijkstraat9.
Hij deelde op 29 oktober 1861 aan J.P. Van Dieren mee: ‘... nu kan ik niet veel
arbeiden; ik ben verpligt geweest te verhuizen, bij verval van huurcêel. Dit heeft my
eene lange stoornis veroorzaekt. Het huis dat ik nu bewoon is zeer oud en groot; ik
heb, na zes maenden zoeken, er geen ander kunnen vinden. Het is eventwel eene
ruime en gemakkelyke wooning...’. Er waren moeilijkheden gerezen tussen de eigenaar
en H. Conscience. Conscience woonde van 1 april 1857 tot 30 september 1861 in de
Rijsels-Wijk, nummer 486 en verhuisde dan naar de O.-L.-Vrouwstraat, nummer 26,
(het huidige huis Reyntjens, nummer 40), waar hij verbleef tot 10 oktober 1868. In
1862 had hij op het einde van januari omwille van de militie:
‘... geenen beschikbaren tyd...’ Weer werd het gerucht verspreid dat hij als professor
naar Gent zou gaan. ‘...en zekere goedwillige Vlamingen hebben my daerom gehekeld;
maer er is geen scyn van waerheid aen dit gerucht. Indien ik verplaetst word, zal het
niet naer Gent zijn...’. Een van de ambtelijke verplichtingen van een
arrondissementscommissaris bestond uit een bezoek aan de gemeenten. ‘... ik ben
nu dagelyks op reis, om de Gemeenten van myn arrondissement te bezigtigen...’ (27
september 1863), en enkele dagen later ‘... uit hoofde van groote vermoeidheid heb
ik myne ambtsreizen een paer dagen moeten uitstellen...’
Familiale en financiële zorgen kwelden hem ‘...ik ben in deze laetste tijden, niet
zeer gelukkig geweest, en heb veel verdriet gehad...’ (29 januari 1864).
In 1865 bereidde Conscience een nieuw werk ‘Bavo en Lieveken’ voor, maar
andermaal
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trad de militie als spelbreker op en op 1 juni 1865 schreef hij aan zijn uitgever en
vriend J.P. Van Dieren ‘...Ziekte en wederwaardigheden van verschillenden aerd,
gepaard met veel ambtelijke bezigheden hebben mij tot nu toe belet mijne
letterkundelijke werkzaamheden te hernemen...’
Conscience streefde tijdens zijn verblijf te Kortrijk naar een betrekking die hem
de nodige tijd zou laten voor zijn letterkundige bezigheden. Zijn artistieke prestaties
hebben ongetwijfeld onder zijn administratieve taak geleden!
Ook in 1866 en 1867 gaf Hendrik Conscience uiting aan zijn latente ontmoediging
over zijn taak als arrondissementscommissaris.
Camille Vander Cruyssen, één van Consciences vertrouwelingen te Kortrijk schreef
in zijn boek ‘Mijne herinneringen aan Conscience’10 dat Conscience zich nooit met
‘werkdadige’ politiek heeft bemoeid.

Een moeilijk familiaal leven
De Kortrijkse ambtenaarsjaren waren bepaald zorgelijk en drukkend ook in familiaal
verband. Toen Conscience nog maar nauwelijks te Kortrijk was aangekomen en
voorlopig zijn intrek had genomen bij P.N. Croquison, stierf aldaar op 27 maart 1857,
ten gevolge van de kroep, zijn tweejarig dochtertje Clara-Antonia. Zijn leven lang
kende Conscience geldgebrek, zodat men hem ook enigszins als een ‘broodschrijver’
kan beschouwen. Het was geen praktisch aangelegde geest en soms was hij te
vrijgevig, de Consciences leefden bovendien op grote voet11. Met een zichtbaar
genoegen beschreef Maria Antheunis-Conscience in haar boek ‘Hendrik Conscience.
Eenige bladzijden uit het leven mijns vaders’12 het rijke interieur in het huis van de
O.-L.-Vrouwstraat. Zij sprak over kamers die behangen waren met gouden Corduaans
leder, nog andere waren er ‘...wier wanden op twee meters hoogte, gansch in eikenhout

Hendrik Conscience woonde hier van 1857 tot 1861 (thans H. Consciencestraat 8)
(Foto A.M.V.C., Antwerpen.)

gebeeldhouwd waren. Voeg daarbij de panelen in den smaak der achttiende eeuw,
die de deuren en schoonsteenen versierden’ Zijn oudste zoon Hildevert (1843-1869)
bezorgde Conscience voortdurend kopzorgen.
Toen Hildevert zijn studies aan de Universiteit te Gent had beëindigd in 1865,
wenste hij een lange zeereis te ondernemen. Maria Antheunis-Conscience maakte
daarbij de bedenking dat de ‘...zucht naar verre reizen, sluimert in het gemoed van
al de afstammelingen van Pierre Conscience...’ Na lang weigeren gaf H. Conscience
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tenslotte zijn toelating en in januari 1866 vertrok Hildevert naar de Verenigde Staten.
Aanvankelijk kregen de Consciences regelmatig nieuws, doch ineens kwam er een
einde aan de correspondentie. Conscience vreesde voor het leven van zijn zoon. Zijn
dochter getuigde verder dat in de winter van 1866 toen de cholera te Kortrijk en in
West-Vlaanderen duizende slachtoffers maakte13, er dagelijks bij de Consciences
soep en vleesnat in grote ketels werd gekookt en uitgedeeld aan behoeftigen. Uit
verschillende brieven blijkt dat Conscience heimwee had naar een grotere stad,
wellicht kon zijn gezin ook niet goed aarden in een provinciestad. Typisch is de
volgende passus: ‘... wij vervelen ons doch zijn welvarend voor het overige...’ in een
brief van 12 april 1862 gericht tot de hier vaak geciteerde J.P. Van Dieren, waarin
men naast de zakelijke besprekingen over de voorbereiding, de uitgave, de honoraria
van zijn werk, ook echo's opvangt van de klachten van Conscience over zijn zware
ambtsbezigheden, zijn financiële en familiale problemen. Op 4 augustus 1868 kwam
Hildevert na zijn bewogen reis door de Verenigde Staten behouden thuis.

Enkele vertrouwde vrienden
Men mag niet overhaast besluiten dat Conscience nagenoeg geen vrienden had te
Kortrijk, zoals sommige biografieën het blijkbaar willen voorstellen. De ‘Café Belge’
op de Grote Markt te Kortrijk was zijn geliefkoosde pleisterplaats14. De hoger
vermelde Camille Vander Cruyssen kwam te Kortrijk aan in september 1861, waar
hij was benoemd tot onderwijzer aan de nieuwe gemeentelijke lagere school. Voordien
was hij hulponderwijzer geweest aan de gemeenteschool van zijn geboortedorp
Nevele. Hij had reeds enkele literaire werkjes in het licht gegeven en was op één van
de ‘letter- en toneelkundige prijskampen’ zoals ze in de 19de eeuw frekwent
voorkwamen, in contact gekomen met C. Berlemont, voorzitter van de Kortrijkse
toneelkring ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Zo werd Conscience op de hoogte gesteld
van de letterkundige belangstelling van de nieuwe onderwijzer. Na een gemoedelijk
gesprek nodigde Conscience hem uit om voortaan ook deel te nemen aan de
gesprekken in de ‘Café Belge’, elke avond vanaf 21 uur. Een 10 à 12 personen waren
de getrouwen, w.o. advocaten, geneesheren, handelaars, soms een kunstenaar, schilder
of beeldhouwer, ook nog een ‘bevelhebber der gendarmerie’, een regimentsdokter
en een ‘halve Hollander en Engelsman, agent van verzekeringsmaatschappijen’.
Conscience rookte bij voorkeur een pijpke, een ‘baardbranderken’, en dronk
hoogstens twee glazen bier, zelden een borrel. Men had hem vroeger ten onrechte
ervan beschuldigd een jeneverdrinker te zijn, zoals hij eens in een vertrouwelijk
gesprek meedeelde aan C. Vander Cruyssen. Deze laatste was ongetwijfeld een goede
en intieme vriend. Hij heeft Conscience op talrijke uitstappen en reizen vergezeld
en bleef ook na het vertrek van Conscience uit Kortrijk met hem in contact.
Adolf Vandenpeereboom, verwant met de politicus Alfons Vandenpeereboom,
gold evenwel als zijn trouwste vriend. Telkens Conscience een nieuw hoofdstuk van
een roman had afgewerkt, werd het aan Vandenpeereboom
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Huis van P.N. Croquison in de Palfijnstraat te Kortrijk waar Conscience tot 1 april 1857 heeft
gewoond.
(Foto A.M.V.C., Antwerpen).
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voorgelezen en door hem beoordeeld.
Na zijn overlijden bleef Conscience lang treuren om het verlies van zijn vriend.
Uiteraard behoorde de familie Croquison eveneens tot zijn getrouwe vriendenkring.
Conscience maakte de tekst voor het bidprentje van Maurits Croquison, het zoontje
van Joannes en wijlen Valérie-Marie Hubin, overleden te Kortrijk op 20 april 186715.
Conscience was verknocht aan zijn vrienden die hem ten andere ook waardeerden
en steunden in de droevige periode na het brutaal overlijden van zijn beide zoons
Hildevert en Hendrik begin 1869. Camille Vander Cruyssen getuigde dat Conscience
meer dan eens zijn spijt had uitgedrukt dat hij zijn Kortrijkse vrienden moest missen.

De ‘Société des Beaux-Arts’ en de kunsttentoonstellingen
Het cultureel leven te Kortrijk kende in de 19de eeuw nogal wat up-and-downs.
Persoonlijke ruzies en politieke verdeeldheid in de enkele bestaande culturele
verenigingen veroorzaakten vaak een splitsing en bevorderden geenszins het cultureel
peil.
Er werd reeds gewezen op het bestaan van de toneelkringen’ ‘Genootschap van
Vlaemsche Toneeloefening’ en ‘De Leeuw van Vlaenderen’.
In 1858 kwam na voorafgaande besprekingen tussen de bestaande ‘maatschappijen
ter aanmoediging der kunsten en der letterkunde’, nl. de ‘Société des Amis des
Beaux-Arts’ en de ‘Société pour l'Encouragement des Beaux-Arts et de l'Industrie’
een fusie tot stand.
De aankomst van Hendrik Conscience te Kortrijk heeft wellicht deze fusie verwekt
of althans bespoedigd. De nieuw ontstane vereniging kreeg de titel ‘Société des
Beaux-Arts et de Littérature’. In een omzendbrief van 21 november 1858 werd de
motivatie van deze samensmelting toegelicht. Maakten deel uit van het bestuur:
erevoorzitter, burgemeester B. Danneel; voorzitter, H. Conscience,
arrondissementscommissaris; ondervoorzitter, Verbeke-Beck; bestuursleden, P.
Croquison, P. Gillon, H. De Pratere, Vinc. De Vos; secretaris, Ch. Mussely;
penningmeester, Ch. De Muyter en bibliothecaris, E. Joos. In het ‘Journal des
Beaux-Arts et de litérature...’ van 15 februari 1859 verscheen een bericht over een
expositie te Kortrijk, die zou gehouden worden van 21 augustus tot 1 oktober 1859.
In de algemene vergadering van de ‘Société...’, gehouden op 20 augustus 1859 en
voorgezeten door H. Conscience werd het reglement van het Kortrijks salon
vastgesteld. Men bepaalde de opening op 18 september 1859. Niet minder dan 872
schilderijen en diverse kunstwerken uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en België
werden er tentoongesteld. ‘De Vlaamsche School’ (1859) sprak de mening uit dat de
‘...ongehoorden bijval...’ in hoofdzaak te danken was aan Hendrik Conscience. De
grote faam die hij in Duitsland genoot had veel Duitse kunstenaars naar Kortrijk
gelokt. De gunstige ligging van Kortrijk bij de Franse grens kon bovendien ook het
commercieel succes bij de rijke fabrikanten van Roubaix en Tourcoing verzekeren.
De ‘Société des Beaux-Arts’ organiseerde op 20 augustus 1865 opnieuw een grootse
kunsttentoonstelling. Voor de eerste maal werd ook fotosalon geopend, waarvoor
men slechts 13 deelnemers kon noteren.

Vlaanderen. Jaargang 22

H. Conscience sprak in zijn functie van voorzitter de openingstoespraak uit op
deze tentoonstelling die zowat 400 schilderijen omvatte, met werk o.m. van Corot
en Eugène Delacroix. Het Kortrijks stadsbestuur deed in 1867 een beroep op
Conscience om deel uit te maken van een commissie die belast was met het
verstrekken van adviezen voor de keus van de historische personages die door
beeldhouwer Devreese moesten vervaardigd worden voor de gevel van het stadhuis16.
Na

Consciences woning in de O.-L.-Vrouwstraat te Kortrijk (1861-1868) ‘Salon Louis XV à Courtrai de
Henri Conscience, Littérateur flamand, grand ami des Dillens’.
Dumas en Victor Hugo waren er te gast. Schilderij door Albert Dillens.
(Foto A.M.V.C., Antwerpen).

zijn vertrek uit Kortrijk in 1868, bleef H. Conscience voorzitter van de ‘Société...’.
Dit blijkt o.m. uit een circulaire van 4 juni 1874, getekend door: erevoorzitter,
burgemeester H. Nolf; voorzitter, H. Conscience; ondervoorzitter, J. De Necker en
secretaris Ch. Mussely. Na het succes van de tentoonstellingen van 1859 en 1865
besliste de ‘Société...’, in 1874 opnieuw een tentoonstelling in te richten. Bij diverse
instanties en privé-personen drong zij aan op steun. In de Grote Hallen ging de
opening van deze tentoonstelling door op zondag 6 augustus 1874. Zoals naar traditie
was er een loterij en werden er schilderijen verloot onder de inschrijvers. In een
tweetalig rondschrijven drong het bestuur met H. Conscience, ‘Bewaarder der
Koninklijke Museums, te Brussel’ aan op een financiële tussenkomst van het publiek.
In 1881 was Conscience nog steeds voorzitter. De ‘Société...’ maakte het
programma van de kunsttentoonsteling van 1881 bekend in een circulaire van 4
januari 1881 ondertekend door: voorzitter, H. Conscience, ‘Littérateur et Conservateur
des Musées Royaux’; erevoorzitter, burgemeester H. Nolf; ondervoorzitter, provinciaal
architect P. Croquison en secretaris P. Gillon. Het is onbetwistbaar dat H. Conscience
door zijn naam en zijn invloed veel kunstenaars heeft aangespoord om schilderwerk
naar de tentoonstellingen van Kortrijk te sturen. Deze tentoonstellingen vormden
ongetwijfeld culturele hoogtepunten in de periode 1859-1881.

Stichting van de ‘Société Littéraire de Courtrai’ in 1863
In de vriendenkring van de ‘Café Belge’ vatte men in 1863 het plan op om een
maatschappij op te richten. Vaak werden vroeger reeds allerlei onderwerpen behandeld
tijdens levendige discussies. Het moest ‘eene maatschappij
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van gansch vrije bespreking zijn, waar alles, wat het ook zijn moge, zou behandeld
worden, - in volle vrijheid, zonder eenige beperking’. Een commissie waartoe ook
Camille Vander Cruyssen en Hildevert Conscience behoorden, stelde het reglement
samen. Het was nochtans de uitdrukkelijke wens van Hendrik Conscience om ook
anderen bij de nieuwe vereniging, de zg. ‘Société Littéraire’ te betrekken. Het bestuur
moest men evenwel in eigen handen houden. Deze Franstalige vereniging stelde zich
tot doel: ‘Art. 1. La Société a pour but de répandre le goût des sciences et des arts.
Elle exclut les questions personnelles et les dissensions de politique purement locale’.
In het licht van de gespannen politieke toestand te Kortrijk was dit beslist geen
overbodige maatregel! Op 29 december 1863 stichtte H. Conscience met Ad. Verriest
de ‘Société Littéraire de Courtrai’. In het eerste bestuur zetelden: erevoorzitter,
Hendrik Conscience; voorzitter, Adolf Verriest; ondervoorzitter, Camille Vander
Cruyssen; raadslid, Auguste Debedts; raadslid, Néoctère Verbeke; penningmeester,
Hippoliet Van Brabander en secretaris, Hildevert Conscience. Het gebruik van de
taal vormde een netelige kwestie in de schoot van deze vereniging. Volgens Vander
Cruyssen stonden Conscience en hijzelf praktisch alleen, het Frans was de eigenlijke
spreektaal van de meeste leden. Toen Vander Cruyssen eens de ‘Vlaamsche Beweging’
ter sprake bracht, ontaardde dit in een heftige discussie. Conscience verdedigde de
Vlaamse beweging. Na afloop van deze bijeenkomst vroeg Conscience evenwel aan
Vander Cruyssen om nooit meer die kwestie aan te raken. Onderwerpen als bv. ‘het
verdrag van Westfalen’, ‘het verplichtend onderwijs’, ‘het tweegevecht’, ‘het
alcoolismus’, ‘de bewaarscholen

of kindertuinen’ e.d.m. kwamen aan bod.

Zijn literaire activiteiten
Gedurende zijn verblijf te Kortrijk publiceerde Conscience ongeveer 20 boeken.
Verschillende van zijn werken ontstonden in de ‘Société Littéraire’. Zijn boek
‘Batavia’ (1858) droeg de volgende opdracht: ‘Den verdienstelijken kunstenaar P.
Croquison, bouwmeester te Kortrijk, ten bewijze van hoogachting en vriendschap
opgedragen’. ‘De kwaal des tijds’ (1859) speelde zich af in het Zuiden van
West-Vlaanderen. Maria Antheunis-Conscience verhaalde in haar boek ‘Hendrik
Conscience. Eenige bladzijden uit het leven mijns vaders’ hoe het thema van ‘Het
ijzeren graf’ (1860) tot stand was gekomen. Leclercq, luitenant bij de rijkswacht te
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Kortrijk, had tien kinderen, w.o. een doofstomme jongen van tien jaar, Jules. Hendrik
Conscience had er geen bezwaar tegen dat dit kind regelmatig in de tuin kwam spelen.
Op zekere dag viel Maria Conscience in het water, het jongetje deed wanhopige
pogingen om te roepen, de knecht hoorde het en redde Maria uit het water. Terloops
kan er hier aangestipt worden dat ‘Het ijzeren graf’ werd opgedragen aan Minister
P. De Decker. Een verblijf aan de kust in 1860 gaf aanleiding tot het schrijven van
‘Bella Stock’ in 1861. In ‘De Burgers van Darlingen’ (1861) schilderde H. Conscience
de stad Kortrijk met zijn inwoners en hun gebreken en hoedanigheden. Hij stelde
zijn stadsgenoten in een minder gunstig daglicht en viel scherp uit tegen de
verdeeldheid, die de partij van de zg. oude tegenover deze van de nieuwe rijken
stelde, ‘... Ook had Darlingen de dubbele faam van eene buitengewoon rijke, doch
tevens eene buitengewoon vervelende stad te zijn... De

Bidprentje van H. Conscience uitgereikt op de rouwdienst in de St.-Maartenskerk op 28 oktober 1883.
Guido Gezelle schreef de gedachtenis.
(Foto A.M.V.C., Antwerpen.)

oude rijken van Darlingen weigerden deel te maken van alle gezelschap en onthielden
zich van met hun huisgezin op bijeenkomsten te verschijnen, uit vreeze dat tusschen
hunne dochters of zonen en tusschen de jongelieden der nieuwe rijken neigingen
zouden kunnen ontstaan, die misschien plaats mochten geven tot huwelijken, welke
zij als onteerend voor hunne familie aanzagen.
Vermits de oude rijken, hetzij uit spaarzaamheid, hetzij uit gebrek aan onderlinge
toegenegenheid, zeer zelden vrienden onthaalden, en dat de nieuwe rijken zich
gedwongen zagen naar Brussel te gaan om eenige uitspanning te zoeken, was
Darlingen eene stad zonder gezelschap, zonder vermaak en zelfs zonder eenige
verstandelijke ontwikkeling...’ Pastoor L. Slosse heeft op het titelblad van ‘De Burgers
van Darlingen’ ook een notitie aangebracht over Conscience ‘... die met tegenzin
eenige jaren in Kortrijk verbleef’. Er werd een postscriptum aan toegevoegd ‘... p.s.
les courtraisiens savent bien que Conscience s'en est pris dans ce roman aux dépens
de la famille Bruneel...’, de auteur van deze korte notitie is voorlopig onbekend.
Alhoewel de Kortrijknaren erg op de korrel werden genomen verwierf het boek een
grote bijval. Het was nochtans niet moeilijk toen om de ware namen van de oude en
de nieuwe rijken te achterhalen. Iedereen wilde er wel zijn gebuur, maar niet zichzelf
in erkennen! In 1864 verschenen ‘Menschenbloed’ en ‘Eene uitvinding des duivels’
ten gevolge van besprekingen in de schoot van de ‘Société Littéraire de Courtrai’,
resp. gewijd aan het tweegevecht en de jeneverplaag. Dit was ook het geval voor
‘Bavo en Lieveken’ (1865) en ‘De ziekte der verbeelding’ (1865), met voordrachten
over het onderwijs en het magnetisme door Dr. Petithan. ‘Valentijn’ (1865) was
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Titelblad van H. Consciences ‘De Burgers van Darlingen’.
(Foto Sted. Openb. Bibliotheek, Kortrijk) (Fonds L. Slosse B.F.D. 93).
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de naam van een onderwijzer uit de gemeente Bissegem. In 1865 maakte Conscience
een reis naar Zwitserland met zijn vriend Karel Versnaeyen, het boek ‘Levenslust’
dat in 1868 verscheen, was geïnspireerd op deze reis. Hoe beoordeelde de Kortrijkse
bevolking het literair werk van Conscience?
Op 26 maart 1859 schreef een ietwat verbitterde Conscience aan zijn trouwe vriend
Jan Van Beers ‘... Sedert dat ik hier woon, en het is meer dan twee jaer, heb ik nog
nooit van mijn werk met iemand gesproken en heb er ook nooit iets aen iemand van
gelezen. Werk aldus in de woestijn, zonder te weten, wat men doet, zonder
aenmoediging noch spoorslag! Het is niet gelukkig, en het verlamt de krachten. Voeg
daerbij, als mijn werk verschenen is, dat niemand er mij van spreekt. Nood en
plichtgevoel alleen doen mij arbeiden. Onder dit opzigt zijt gij gelukkiger dan ik.
Misschien zijt gij het handgeklap en de bravo's reeds moede door overmaet... Hij is
toch zoo weldoende en zoo zoet, die wierook, dien de kunstenaer in persoon in oogzien
mag... Is ons het gemoed een beetje ziek, dan mag het wel de zucht naer eene groote
stad, met kunsten en kunstenaren zijn, die ons doet lijden...’.

Interesse voor het onderwijs
Het onderwijs behoorde tot de interessepolen van Hendrik Conscience. Zo hield hij
op 20 juli 1857 in het stadhuis te Kortrijk een toespraak bij de uitdeling der prijzen
aan de bekroonden in de wedstrijd uitgeschreven tussen de Rijkslagere scholen van
het zesde ressort van de provincie West-Vlaanderen. Op 22 augustus 1859 ging er
andermaal een plechtige prijsuitreiking door in aanwezigheid van de
arrondissementscommissaris H. Conscience. Over hem getuigde Mgr. Maes, bisschop
van Covington in de Verenigde Staten en oud-leerling aan het Kortrijks
St.-Amandscollege, die er in 1865 de eerste prijs moedertaal won, hoezeer de
leerlingen ‘... hem als een halven God aanzagen... Hoe brandden wij van begeestering
onder den indruk van zijne roerende perioden! Hoe werd ik zelf als doordrongen
van het vuur der vaderlandsliefde door de aanmoedigende woorden die hij mij
toesprak toen hij mij, bij de prijsuitdeeling, eene medaille gaf, wier weerde zeker
verdubbeld scheen, ter wille van de hand die ze mij op de borst hechtte...’17.
De ‘Schoolpenning’ werd eveneens in de ‘Café Belge’ opgericht, volgens Camille
Vander Cruyssen. In 1864 kwam na een liberaal bewind (1854-1863) terug een
conservatief stadsbestuur aan het bewind. De voorstanders van de gemeentescholen
vreesden moeilijkheden voor deze onderwijsinstellingen. Op een avond kwam de
advocaat Emiel Croukhants de schoolkwestie bespreken. Te Gent had de liefdadige
maatschappij ‘Zonder Naam niet zonder Hart’ bussen geplaatst in de voornaamste
herbergen om een geldinzameling ten bate van de gemeentescholen te doen.
Conscience stemde er mee in om ook te Kortrijk de zaak te organiseren. Een ‘Comiteit
ter ondersteuning der gemeentescholen’ werd opgericht, het bestond uit 15 leden,
met als voorzitter Hippoliet Van Brabander, een goede vriend van Hendrik Conscience
en als secretaris, Emiel Croukhants. Gezien het succes van deze geldinzameling, kon
men een uitbreiding van de activiteiten van het ‘Comiteit...’ overwegen. De adviezen
van Conscience ‘de Wijze Man’ waren van beslissende aard.
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Te Kortrijk was er geen gemeenteschool voor meisjes, het ‘Comiteit...’ nam zich
voor er een op te richten. Het stadsbestuur reageerde negatief op de petitie van
december 1864, die uitging van het ‘Comiteit...’
Desondanks richtte het ‘Comiteit...’ zelf een meisjesschool op. Dit ‘Comiteit...’
heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de organisatie van het Rijksonderwijs te
Kortrijk.

Zijn benoeming als conservator van het Wiertz-museum in 1868
Conscience koesterde steeds de hoop op een betrekking waarbij hij zich uitsluitend
op zijn literair oeuvre kon toeleggen. Af en toe doken er bepaalde geruchten van een
mogelijke verplaatsing op, o.a. in januari 1858, in april 1858, in 1862 en in maart
1866.
De onderscheiden Ministers van Binnenlandse Zaken durfden het blijkbaar niet
aan om Hendrik Conscience te benoemen in een andere funktie. In 1867 meende
Alfons Vandenpeereboom, Minister van Binnenlandse Zaken in het laatste kabinet
Rogier, dat het zijn plicht was om een ‘nationaal’ schrijver als Conscience naar
Brussel te roepen. Het cabinet Rogier kwam evenwel ten val en werd op 3 januari
1868 vervangen door het Cabinet Frère-Bara. Het voorstel van zijn voorganger m.b.t.
Conscience, werd door de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken E. Pirmez
gehandhaafd18.
Een koninklijk besluit van 10 september 1868 benoemde Hendrik Conscience tot
‘Conservator van de Koninklijke Museums van Schilder- en Beeldhouwkunde van
België’. Aan J.P. Van Dieren schreef Conscience op 18 september 1868: ‘Ik verhuis
morgen naar Brussel, om mijne nieuwe woonst in het Musée Wiertz te betrekken...’
Volgens de registers van de dienst bevolking werd Conscience op 10 oktober 1868
afgeschreven voor Elsene. Op zondag 18 oktober 1863 bracht de ‘Société Littéraire’
hulde aan haar ere-voorzitter en als blijk van erkenning voor de bewezen diensten
werd Conscience een fotoalbum, met al de portretten van de actieve leden,
aangeboden. Het afscheidsbanket was in ‘Café Belge’.

Terug te Kortrijk voor enkele maanden in 1869
In 1869, pas enkele maanden na het vertrek uit Kortrijk werd het gezin Conscience
bijzonder zwaar getroffen. Te Brussel woedde begin 1869 een erge tyfusepidemie.
Maria Conscience werd naar Kortrijk gestuurd bij goede vrienden. Op het dringend
verzoek van zijn vader verliet Hildevert Conscience Brussel met bestemming
Diksmuide om daar een toevlucht te zoeken bij een vriend. Hildevert (1843-1869),
aangetast door de tyfus, overleed op 29 januari 1869 te Diksmuide, nauwelijks 27
jaar oud. Bij zijn droevige terugkeer vanuit Diksmuide naar Brussel, waar zijn jongste
zoontje Hendrik stervende was, werd Conscience in het station van Kortrijk opgewacht
door vrienden en bekenden die hem hun deelneming betuigden. Op 1 februari overleed
de 12-jarige Hendrik Conscience (1857-1869) te Brussel, op de dag dat Hildevert
Conscience in Diksmuide ten grave werd gedragen. De Consciences ontvluchtten
Brussel gedurende enkele maanden en zochten enige rust en troost te Kortrijk bij de
familie Van Brabander19.
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Conscience heeft na zijn vertrek uit Kortrijk niet alle contacten met de Sporenstad
verbroken. Er werd reeds gezegd dat Hendrik Conscience vanaf 1858 permanent
voorzitter van de ‘Société des Beaux-Arts’ en vanaf 1863 ere-voorzitter van de ‘Société
Littéraire’ is gebleven. Bovendien had hij nog intieme vrienden te Kortrijk, w.o.
Hippoliet Van Brabander.

Het Consciencefeest te Brussel in 1881
In 1881 deed het Brussels dagblad ‘De Zweep’ een oproep om een grootse publieke
hulde te brengen aan Hendrik Conscience bij gelegenheid van het verschijnen van
zijn honderdste boek.
In de ‘Gazette van Kortrijk’ van 2 april 1881 verscheen een oproep om ook te
Kortrijk een comiteit in te richten, samengesteld uit afgevaardigden van alle
letterkundige verenigingen. In zitting van 30 mei 1881 werd Th. Sevens tot katholiek
afgevaardigde benoemd. Diverse verenigingen uit Kortrijk namen te Brussel deel
aan dit feest. In de ‘Gazette van Kortrijk’ van zaterdag 1 oktober 1881 werd een
uitvoerig verslag gebracht over het Consciencefeest.

De dood van Hendrik Conscience op 10 september 1883
Hendrik Conscience overleed te Brussel op maandag 10 september 1883 aan de
gevolgen van een slepende maagziekte. In de laatste jaren van zijn leven was zijn
gezondheidstoestand stelselmatig achteruitgegaan. Vanzelfsprekend lokte het
overlijden van de gewezen arrondissementscommissaris te Kortrijk heel wat
perscommentaren uit. Conscience werd op zondag 16 september
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1883 overgebracht naar Antwerpen en begraven op het Kielkerkhof. Aan het graf
sprak o.m. ook Camille Vander Cruyssen, hoofdinspecteur bij het onderwijs en
medestichter van de ‘Société Littéraire’ uit persoonlijke naam en namens de ‘Société
Littéraire de Courtrai’ een lijkrede uit. De ‘Courrier de Courtrai et de
l'arrondissement’, een lokale conservatieve krant lanceerde een felle aanval tegen
Camille Vander Cruyssen, op 22 september 1883, ‘... C'est ainsi qu'à Anvers, sur sa
tombe, un gueux officiel a eu l'audace l'affirmer qu'en 1864 - c'est l'Indépendance
qui nous l'apprend, - Conscience avait fondé à Courtrai, Le Cercle Littéraire Libéral!
Vous avez bien lu: Cercle littéraire libéral!... Il n'y a que des gueux pour oser affirmer
des blagues pareilles...’ Volgens ‘Courrier de Courtrai’ had de ‘Cercle Littéraire’,
bij de stichting op 29 december 1863 beslist geen politieke kleur. Men maakte verder
gewag van het voornemen om de naam van Hendrik Conscience te geven aan een
straat of openbaar plein, er werd gesuggereerd om de Rijselse-Wijkstraat, waar
Conscience eertijds woonde, om te dopen in Consciencestraat. Het Davidsfonds
besloot een plechtige rouwdienst ter eer van Hendrik Conscience ‘den geliefden
schrijver, wiens verlies iedereen betreurt...’ te houden in de Sint-Maartenskerk op
zondag 28 oktober om 11 uur, daartoe nodigde het bestuur alle verenigingen van de
stad uit.
Aan de oproep van het Davidsfonds tot het massaal bijwonen van de rouwdienst
werd ruimschoots gevolg gegeven. In het koor hadden naast het stadsbestuur van
Kortrijk ook de afgevaardigden van de verenigingen plaatsgenomen. Tijdens de
offergang werden bidprentjes uitgedeeld, de gedachtenis werd geschreven door Guido
Gezelle.

Conscience te Kortrijk herdacht en beoordeling van zijn Kortrijkse periode
Kortrijk heeft het aandenken aan Conscience willen bewaren. In de zitting van 24
september 1883 besliste de gemeenteraad op voorstel van Ad. Verriest, unaniem en
met applaus, de Rijselse Wijkstraat om te dopen in Consciencestraat. Conscience
woonde immers van 1 april 1857 tot 30 september 1861 in het nummer 486 van de
Rijselse-Wijk20. Later werd ook een gedenkplaat aangebracht, ze hangt thans aan de
zijgevel van het huidig gebouw.
De Kortrijkse periode van Conscience werd over het algemeen vrij negatief
beoordeeld. In het augustusnummer 1883 van de ‘Revue de Belgique’ had Edm.
Mertens een studie gepubliceerd over Conscience, zo schreef hij o.m. ‘... Le séjour
de Courtrai était un véritable exil pour une intelligence d'élite, comme Conscience,
vivant uniquement par l'esprit et par le coeur, placé là au milieu d'une société
incapable de le comprendre, incapable de lui procurer aucune jouissance
intellectuelle...’ In de schoot van de ‘Société Littéraire de Courtrai’ was men weinig
opgetogen met dit striemend tijdschriftartikel en besliste men een protestschrijven
te sturen aan de directeur van de ‘Revue de Belgique’ in de loop van de maand
december 188321. De appreciatie van Ed. Mertens over het Kortrijks verblijf van
Conscience getuigde volgens de ‘Société...’ allerminst van een objectief oordeel.
Tussen Conscience en Kortrijk waren er meerdere banden. Zijn ‘Leeuw van
Vlaanderen’, waarin het Vlaams historisch romantisme zo sterk tot uiting kwam,
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met als hoogtepunt de Guldensporenslag van 1302, bezorgde hem een haast
legendarische beroemdheid. Diverse tegenslagen van allerlei aard spaarden hem niet
te Antwerpen. Zijn benoeming te Kortrijk onttrok hem aan de levendige en ietwat
kosmopolitische sfeer van het 19de eeuws Antwerpen. In wezen beoogde deze
aanstelling hem een verzekerde positie te verschaffen en hem tevens verruimde
kansen te bieden om zich te wijden aan zijn literaire aktiviteiten. Hij voelde zich
nochtans geïsoleerd te Kortrijk, hij werd er erg getroffen in zijn gezinsleven, zijn
dochtertje Clara stierf er op tweejarige leeftijd en met zijn oudste zoon Hildevert had
hij steeds moeilijkheden. Zijn ambtsbezigheid en de verplichtingen die daaruit
voortvloeiden, hebben ongetwijfeld mede een stempel gedrukt op de letterkundige
produktie uit de periode 1857-1868 en braken a.h.w. het jeugdig elan van zijn vroeger
werk af. Om de hoge gezinsuitgaven te kunnen delgen en zijn status te behouden
was hij zedelijk verplicht een energieke werkkracht aan de dag te leggen en veel
romans te ‘produceren’. In zijn Kortrijkse periode ontstonden de zg. ‘stedelijke
zedenromans’ die in zekere zin een weerspiegeling waren van een ontmoedigde
geestesgesteldheid.
Er blijven ongetwijfeld nog heel wat open vragen, o.m. hoe Conscience werd
onthaald en aanvaard door het Kortrijks publiek, welke zijn verhoudingen waren tot
het liberaal stadsbestuur (1854-1863) en het conservatief stadsbestuur (vanaf 1864),
in welke mate hij bewust naar een integratie met het Kortrijks ‘leven’ heeft gestreefd,
welke zijn uiteindelijke invloed is geweest op politiek en cultureel gebied en tenslotte
werd door de aanwezigheid van Hendrik Conscience de vervlaamsing van Kortrijk
op doordringende wijze gestimuleerd?
Op enkele terreinen heeft Conscience zich, desniettemin gemanifesteerd, o.m. in
de ‘Société des Beaux-Arts’ en de kunsttentoonstellingen van 1859 tot 1881, in de
‘Société Littéraire de Courtrai’ waar hij zijn trouwste vrienden te Kortrijk rond zich
kon scharen, maar die ook een Franstalige vereniging was en zijn bezorgdheid voor
het onderwijs uitte zich ook door zijn medewerking aan de ‘Schoolpenning’. Hendrik
Conscience was een begrijpend, toegankelijk en vrijgevig man, die o.m. tijdens de
hongerwinter van 1866 een ruime persoonlijke bijdrage bracht om het leed van zijn
behoeftige medeburgers te verzachten. Het is duidelijk dat uit deze vluchtige schets
en gezien de stand van het huidig onderzoek er nog geen scherp omlijnd portret van
Conscience te Kortrijk kan worden getekend en dat zijn verblijf alhier in al zijn
facetten eerder genuanceerd moet beoordeeld worden. Tot besluit zou ik durven een
oproep doen opdat het aandenken aan Conscience te Kortrijk nog beter tot zijn recht
zou komen met een gedenksteen te plaatsen aan de voorgevel van het huis van de
O.-L.-Vrouwstraat waar Hendrik Conscience van 1861 tot 1868 heeft gewoond.
P. Vancolen, Stadsbibliothecaris Groeningelaan 11 - 8500 Kortrijk

Eindnoten:
1 De zerksteen van koning Sigis van Majorka werd in 1774 door J. Goethals-Vercruysse ontdekt.
Koning Sigis zou in 1302 aan Franse zijde zijn gesneuveld tijdens de Gulden Sporenslag.
2 Het schilderij van N. De Keyser (470 × 622 cm.), werd vernield in de brand van de Grote Hallen,
in de nacht van het bombardement van 20 op 21 juli 1944. In februari 1963 kocht het Kortrijks
Stedelijk Museum op een veiling te Brussel een voorontwerp van De Keyser's ‘Slag der Gulden
Sporen’ (doek, 77 × 105 cm).

Vlaanderen. Jaargang 22

3 Rapport sur l'administration et de la situation des affaires de la ville de Courtrai. Exercice
1855-1856, blz. 64-65.
4 P. De Decker, Henri Conscience. Membre de l'Académie Royale de Belgique. Notice. Bruxelles,
F. Hayez, 1884, blz. 53-56.
5 Jan-Petrus Van Dieren (1819-1887), Antwerps uitgever.
6 D. De Haerne (1804-1890). Lid van het Nationaal Kongres in 1830, Volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement Kortrijk 1844-1890.
7 M. Sacré, Voor elk arrondissement een commissaris der regering. Historiek. Rechtssituering.
(in) Standen en Landen XXX, Heule, 1964.
8 Door een Kamerontbinding werd op 10 december 1857 een Kamerverkiezing georganiseerd.
9 Een kleine gedenkplaat werd aangebracht op de ruggevel van het vroeger huis Herpels, nr. 8
in de Hendrik Consciencestraat, ‘Hier woonde Hendrik Conscience van 1857 tot 1867’.
10 A.C. Vander Cruyssen, Mijne Herinneringen aan Conscience. Met portret van den grooten
schrijver. Antwerpen, G. De Vreese, z.d.
11 G. Degroote & J. De Schuyter, Hendrik Conscience en zijn uitgevers. Brieven met inleiding en
toelichting. Brussel-Amsterdam, Elsevier; Antwerpen, V. Van Dieren; (1953).
12 M. Antheunis-Conscience, Hendrik Conscience. Eenige bladzijden uit het leven mijns vaders.
Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij; (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel),
1912.
13 Rapport sur l'administration... de Courtrai. Exercice 1866-1867, blz. 72-80. Van 3 juli tot 6
december 1866 maakte een cholera-epidemie te Kortrijk 461 slachtoffers.
14 De ‘Café Belge’ op de Grote Markt was een herberg, gelegen naast de ‘Crocodile’ waar de
‘Tricoteuse’ stond. Op 14 maart 1966 ging de ‘Tricoteuse’ in de vlammen op.
15 Rond den Heerd, 1883, blz. 399.
16 Rapport sur l'administration... de Courtrai. Exercice 1866-1867, blz. 113-120.
17 Gazette van Kortrijk, 29 december 1883, p.l, kol. b-c.
18 Edm. Mertens, Henri Conscience. (in) Revue de Belgique, août 1883, Bruxelles, Merzbach &
Falk, blz. 346-375.
19 A.C. Van der Cruyssen, op. cit. blz. 88-89.
20 Het huis in de ‘Faubourg de Lille, nr. 486 (later 548)’ behoorde tot de sectie Walle en was
gelegen buiten de Rijselpoort. In 1866 werd dit huis ‘Rue du Faubourg de Lille, nr. 8’ en 1886
‘H. Consciencestraat, nr. 8’.
21 Rapport sur la situation de la Société Littéraire de Courtrai, présenté en séance du 31 octobre
1884. Année 1883-1884. Courtrai, Ed. Vandesteene et Fils, (1884), blz. 16-20.
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8
Het Antwerpen van Conscience

Ik ben natuurlijk nog helemaal zo oud niet, dat ik het Antwerpen zou gekend hebben,
waar Conscience in leefde. Maar ik heb zeer vroeg het oude Antwerpen leren kennen.
Mijn moeder rekende het tot haar plicht, me mijn stad te doen kennen. Alle gangetjes
en hofjes hebben we toen doorkruist - en ik stel me voor dat die niet zo erg veranderd
waren op een halve eeuw. De Vlaaikensgang, het St.-Niklaaspleintje, de Zwanengang
en de Kattenstraat, het Begijnhof en het St.-Rochuspleintje, de Potagiepoort en de
Falconpoort - en nog vele anderen - hun namen tuimelen door mijn geest. Ik bezocht
met haar het nobele huis van de Moretussen, en zelfs het Rubenshuis: een vervallen
pakhuis, een wankelende triomfboog, en een tuin, waar de struiken krom en wild
groeiden. Daar, ten minste, is verbetering gekomen. Hier zou Conscience herademen
zoals wij, in stille seizoenen, als de horden toeristen naar de vier windstreken
uitgezwermd zijn, hier komen wandelen, de paadjes van de tuin op en neer, onder
het loof van de priëlen, of dwalen door de trappen en gangen en zalen. Het is natuurlijk
bijgeloof, maar ik meen dat elk huis iets in zich bewaart van wie onder zijn dak heeft
gewoond, en in zijn spiegels waar eigen weerschijn gekeken heeft. Conscience zou
dat best begrijpen. Heeft hij zo niet door de straten van zijn stad gewandeld? Niet
zozeer zoekend naar wat vroeger was, maar naar wat nog leefde uit dat vroegere.
Mijn vader zou er nooit aan gedacht hebben, me zo op trektocht door het labyrinth
van de oude stad mee te nemen. Maar hij kende Antwerpen veel beter dan mijn
moeder - hij was er komen werken in de jaren tachtig. In die tijd huurde het
Stadsbestuur een aantal oude kelders, als aanvullende ruimte bij het stapelhuis. En
één van zijn taken bestond er in - één week op vier - de hangsloten aan de kelderluiken
te controleren. En soms, in de zomer, nam hij me welwillend mee. Zo heb ik de
woelige, vrolijke wereld van de oude stad leren kennen, en die wereld, meen ik, moet
Conscience niet vreemd geweest zijn. Het handelsverkeer was nog niet naar de
desolate woestenij van de nieuwe dokken verhuisd - die bestonden toen zelfs niet.
De grote schepen lagen nog aan de kaaien gemeerd; de matrozen liepen speurend
langs de kromme straatjes - dáárvoor trok mijn vader de neus op - en de kinderen
joelden tot onder onze voeten. Het werd duister - vertrouwd en toch mysterieus. Hier
en daar schudde mijn vader aan een hangslot, en liep verder.
We liepen langs de Schipperskapelstraat - ik heb de geruïneerde ruimte, de ronde
bogen van de Schipperskapel nog geweten. Een betonnen monster heeft haar nu de
grond ingebeukt. We volgden een ingewikkelde en bochtige weg: de
Blauwmoezelstraat, de Schoenmakersstraat en de Oude Beurs, de Kuipersstraat, de
Palingbrug, de Guldenberg en de Koolkaai, de Blauwbroekstraat en de
Vingerlingstraat. Meer ten zuiden, de Kathedraal voorbij, zagen we de Vlasmarkt
en de Kromme Elleboogstraat, het Scheldeken en de Stoofstraat, de Ridderstraat, het
Waaistraatje, het Steegsken en de Pompstraat. Mijn vader trok aan een laatste hangslot,
we gingen naar huis.
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Het was stiller geworden. De laatste bengels werden naar bed geroepen. In de
perspektief van de Lange Ridderstraat schoot de toren van O.-L.-Vrouw de hemel
in, als een wondere, gouden lelie - het licht talmde nog aan de hoge spits, het haantje
glom, keek over de Polders uit, die ik groen wist, en rustig, om de grote hoeven heen.
‘Het wordt tijd voor de Lange Wapper’, zei mijn vader. Hij vertelde niet graag,
en liet zich lang pramen. Eindelijk gaf hij toch toe - eens op dreef ging het vanzelf,
en hij vertelde. Die mooie kaaimuren, zei hij, de trots van de stad, die bestonden toen
nog niet. Aan de werf, ja, waar de kraan stond, kon er gelost en geladen worden.
Maar die zou vlug verdwijnen - samen met de oudste kerk van de stad en de
Vierschaar en het Mattenstraatje, dacht ik. Gelukkig nog dat het vleeshuis en het
Steen nog gebleven zijn. Wat er daar later mee zou gebeuren wist ik natuurlijk toen
nog niet.
- Toen ik hier kwam, vertelde mijn vader, bestonden de ruien nog, en de vlieten.
De straat aan de ene kant, de hoge gevels van de pakhuizen aan de andere, zodat
balen en kratten tot aan de zolderluiken konden gehesen worden. Je kent ze toch, al
zijn ze nette straten geworden - het was een nare zaak, die ruien: Verversrui,
Brouwersrui, Oude-Leeuwenrui, Kaasrui en Suikerrui en Haringvliet. Boordevol bij
hoge tijd - de scheepjes konden in- en uitvaren - stinkend slijk bij lage tij, de boten
schots en scheef tegen de kaai. Ik ben er eens recht in gefietst - ik viel in het slijk,
precies aan de voeten van een Engelse dame, die daar op een vouwstoeltje aan het
tekenen was. De vlieten zijn opengebleven, weet je. Een deel van de riolering komt
daarin uit. Je kunt er op varen, maar 't zit vol zakken.
- En de Lange Wapper?
- Lees je wel, hier of daar.
Heb ik, hier of daar, inderdaad gelezen.
Er is een heel boek te schrijven over de boosaardigheid van de Lange Wapper.
Een boze geest was het, een waternikker en hij huisde met zijn vele gezellen in de
oude walsloot, ergens aan het Vlemincksveld. Ze maakten daar 's nachts zo'n kabaal
dat de vroede burgers, ten einde raad, hulp zochten bij het kapittel van
Onze-Lieve-Vrouw. De oude deken kwam om de geesten te bezweren. Die van de
lucht, die van het water - fijn, dacht Lange Wapper, ik woon niet in het water - die
van de aarde - slijk, dacht Lange Wapper, waar ik liefst verblijf, is toch geen aarde.
En hij bleef.
Maar er bleef daar een onaangename lucht van wijwater en wierook boven de
gracht hangen. En de nikker verhuisde naar de gezellige modder aan de Wapperbrug
- omtrent waar nu het Rubenshuis staat. Ik ben ervan overtuigd dat de kleine Hendrik
uren lang over de Lange Wapper kon vertellen. Hoe hij de jongens plaagde, hoe hij
de bakker fopte, hoe hij een freule haar vier vrijers ontfutselde, hoe hij Mieke Krab
voor de gek hield, hoe hij - Nu, één ervan zal ik vertellen. Heette hij Jan of Piet? Ik
weet het niet. Maar dat hij te diep in het glas gekeken had is zeker. Hij waggelde
langs de straat - die was, gelukkig, erg smal - toen hij, achter zich, een stap hoorde.
Hij stond stil, de de stappen vielen stil. Hij ging verder, de stappen gingen verder.
Hij schold die andere zijn huid vol, de echo kwam spottend terug, en verward. Hij
zette het op een lopen, de andere rende achter hem aan. Hij kwam hijgend - en
ontnuchterd - aan zijn deur, smeet die achter zich dicht, schoof er de grendel voor,
klauterde naar de zolder, gooide het luik boven aan de trapgevel open - de Lange
Wapper keek hem breed-grijnzend in de ogen: zo lang was hij geworden. Toen rolde
hij zich op tot een bol, huppelde als een ton de hobbelige straat af, en verdween met
duivels gelach in het water van de rei.
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Je kunt hem nooit meer ontmoeten. Hij hield niet van de vele Maria-kapelletjes
die aan de gevels werden gehangen, een bengelend
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olielampje aan hun voet. In de Franse tijd werden vele beeldjes vernield - en hij
kwam even terug. Nu is er in Antwerpen nog machtig veel modder, maar geen enkele
vliet. Van de Lange Wapper zijn we verlost.
Het oude Antwerpen - de glorieuze barokstad, de stroom als een kromme sabel aan
haar voet - heb ik eigenlijk niet gekend. Enkel de puinen ervan. Zeker, de rooilijn
van de straten was nog niet gewijzigd, de liefelijke puntgeveltjes klauterden de hemel
nog op. Ik heb het schipperskwartier nog levend gezien, en de vrouwen, een grote
zwarte sjaal over het hoofd, die op de stoep op hun huis de klanten afwachtten. De
rolgordijnen hoog opgetrokken, de kamer hel verlicht, zodat iedereen de kraakwitte
sprei op het bed kon bewonderen. Op de binnenkast de portretten van neefjes en
nichtjes in eerste-kommuniepak, kerkboek in de hand. Kwam er een klant, werd vlug
aan de deur over de prijs wat heen en weer gepraat. De rolgordijnen werden naar
omlaag getrokken. Het oudste bedrijf van de wereld. Een soort digniteit, een gouden
hart. Was de nacht goed geweest, werd er in de Preekherenkerk 's morgens een kaars
gebrand. Want St.-Paulus was hun kerk. Toen die enkele jaren geleden in vlammen
dreigde op te gaan was heel de wijk in rep en roer. De zware jongens klauterden als
apen langs wanden waar zelfs de brandweermannen voor terugdeinsden, en haalden
de fabuleuze schilderijen naar omlaag. Goud- en zilversmeedwerk werd bij die dames
geborgen, en bij het inventaris ontbrak geen enkel stuk. Ik denk aan de kroegjes van
nu, overal, in mijn eigen straat: het roze licht, de valse weelde, de ontzettende
verveling. En ik walg. Niet meer simpel volks, maar vulgair.
Ik wandel nooit meer door de straten van de oude stad. Telkens mis ik weer een
Spaanse gevel, een pakhuis aan een kromme straat, een vertrouwde winkel, een
uithangbord, een poort. Ik heb de tijd nog geweten toen de Kalvarie van de Bloedberg
slechts te bereiken was langs een hobbelig straatje dat tussen de trapgevels zijn weg
zocht. De tijd toen de pakhuizen aan de Kaasstraat - maar die heette toch vroeger zo
niet? Was het de Kauwenberg, of wat? - een gave, zwarte boog tekende. Toen het
poppentheater van de Poesje - o ja, die bestond toen nog! - te vinden was in de kelder
van een smal, puntig huis, aan de Repenstraat. Waar huist die nu? Ik weet het, ik
weet het. We kunnen niet meer leven zoals in de tijd van Conscience. Antwerpen is
een grote, moderne stad. De straten moeten breder, en er is dringende noodzaak aan
parkeergelegenheden. Het proces is eenvoudig. De oude huizen worden verwaarloosd,
het dak niet onderhouden, de voeging aan de trapgeveltjes uitgehold. Krotwoningen
- en die moeten gesloopt worden. In de plaats komen parkeerruimten - dat kost
helemaal niets.
Ik weet het, ik weet het. Hier en daar wordt met zorg gerestaureerd. Soms komen
er treurige vergissingen. Naast het stadhuis liep een smal straatje, het Maanstraatje
- daar stond een pand heel oude huizen. Om het stadhuis vrij te maken heeft men de
huizen gesloopt, een tuintje aangelegd, de ‘Dokwerker’ van C. Meunier opgericht.
Zo ontstond aan de gerestaureerde Grote Markt een droevig hiaat, waar niets meer
aan te verhelpen is.
Ik weet, ergens dicht bij de Oude Beurs, een statig, breed Spaans huis - het steegje
heet, trouwens ‘Spanjepand’. Telkens ik eraan voorbij moet denk ik aan ‘Simon
Turchi’, dat griezelig verhaal, dat Conscience terwille van zijn lezers nochtans niet
in zijn volle afschuwelijkheid heeft durven weergeven. Ik heb - lang geleden! - een
oude schoenmaker gekend, een handige vakman, een brave en eenvoudige ziel, maar
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die het toch niet laten kon, loens naar alle meisjesrokken te kijken, tot woede van
zijn vrouw. Hij is nu jaren dood, maar aan het Spanjepand was hij geboren, de jongste
van een stel broers - één meisje was erbij en heette Karolientje. De bende speelde
aan de voet van het Steen, op het smalle strand, dat blauw en glanzend was van de
vermorzelde mosselschelpen, en hij, de jongste, volgde in zijn laag houten karretje,
dat hij handig met twee stokken voortbeweegde: hij was in die tijd half-verlamd.
Ze hadden - de oudsten, ten minste - veel gelezen. Prentenbladen, almanakken en,
wie weet? - boeken van Conscience. Ze geloofden vast aan zeerovers en aan verborgen
schatten. In hun diepe kelder was er zeker één te vinden. Maar waar begraven?
Eens, toen de oudste broer, die vijftien werd, hout aan 't kappen was, vloog het
ijzer van zijn bijl tegen de wand, en hij schrok: het klonk hol! Zo ontdekten ze een
goed verborgen deur in de kelder. Dáár zouden ze de schat vinden! Op een donderdag
namiddag doken ze allen in de kelder - zelfs de jongste, die nu pas lopen kon. Zelfs
Karolientje - onverschrokken Vlaamse maagd! - en bracht proviand mee: brood en
chocolade, en stompjes kaars. Het hout opzijgeschoven, de deur opengetrokken aan al die voorbereidende karweitjes had de oudste weken lang gezwoegd - het kaarsje
aan, en ze daalden de donkere stenen trap af.
Ze geraken in een andere kelder, toen verder en verder, trap op, trap af, gangetjes
door, van kelder tot kelder, tot ze de weg volkomen zoek raakten. In de verte
schemerde wat licht. Ze holden: daar was de redding. Maar het was, boven hun
hoofden, niets anders dan een stevige ijzeren tralie. Een koetsje reed er gezwind over:
ze hoorden het geklop van de paardenhoeven, en ver, uit de diepten van den hemel
neergetuimeld, het liedje van de beiaard. Ze waren vlak onder de Grote Markt.
Hoe ze thuis geraakten wist de man niet meer goed. Hij had gehuild, lachte hij,
en Karolientje had hem een mep gegeven.
Ze keerden terug naar hun kelder, die nu hun vertrouwd jachtterrein werd. Ik zou
het hele verhaal voor zuivere fantasie gehouden hebben, waren er die eigenaardige,
onweerlegbare bijzonderheden niet in verwerkt geweest. De mysterieuze tralie,
midden in de bestrating van de Grote Markt, heb ik verleden week nog herkend. Ze
geraakten, vertelde mijn oude schoenmaker, tot aan een marmeren muur onder
marmeren gewelven - erachter een knekelhuis. Hoe zou hij dat uitgevonden hebben?
Zo is een van de diepste kelders onder de St.-Caroluskerk. Ze geraakten tot onder
het Vleeshuis, waar de kuipers werkten, en bij een slager die vlees aan 't hakken was,
en zich half-dood schrok toen hij ze van onder een valdeur zag te voorschijn komen.
Zij ook, trouwens. Ze hadden in hem de Reus uit ‘Klein-Duimpje’ herkend. Tot - Ja,
het was te mooi, het kon niet blijven duren. Toen ze eens hun eigen kelder weer
binnenwipten, stond hun vader op hen te wachten. Ze kregen een ‘pandoering’ van
je welste - wat onverdiend was - en de deur werd dichtgemetseld. En dat was dat.
Natuurlijk heb ik dat allemaal niet persoonlijk meegemaakt. Maar ik heb naar vele
verhalen geluisterd. Over de brand in het Hansahuis, b.v. - een laatste poging van de
Hansasteden om iets van hun vergane glorie te redden.
Het huis stond vol rottend graan, vertelde mijn moeder, en was zwaar verzekerd.
De brand kwam gelegen, maar niet voor de brouwerijen aan de Brouwersvliet, of
voor de inwoners aan de St.-Aldegondiskaai. Het Hansahuis krioelde van de ratten,
die piepend wegvluchtten. Het duurde maanden eer men ze kwijt was.
De St.-Aldegondiskaai. Daar woonde een vriendin van mijn moeder - het huis
staat er nog. Haar man hield daar een wisselkantoor, en vreemdsoortige klanten
kwamen daar over de vloer. Het Bonapartedok zag geen zeilschepen meer, maar
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door de Napoleonsluis schoven de binnenschepen, vlakke sloepen, en de grote Rijnse
aken - telkens de rode mand aan zijn mast gehesen werd.
Wat ik echter wel gekend heb was die kudde geiten die door onze straat defileerde.
De herder speelde op een schalmei, de klokjes bengelden, de honden liepen bedrijvig
op en neer. Mijn moeder liep naar beneden, en kocht een teiltje melk, lauw, dik, vers
gemolken. Trek de neus niet op! Het was waarachtig erg lekker.
Niet enkel in de stad vertoefde Conscience. Ik heb nog een hovenierswoning gekend,
aan de toen heldere Herentalse Vaart, en die deed me telkens aan Conscience denken,
en aan de Braekeleer. Mijn moeder heeft nog iets van de Spaanse wallen gekend,
toen die afgebroken werden: de St.-Jorispoort, de Rode Poort, de Begijnenpoort.
Mijn grootvader was hoefsmid in Merksem, maar de kinderen gingen in de stad naar
school. De Poort zelf was een ruïne, het St.-Jansplein een woestenij
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Hendrik Schaefes. De Koolvliet, 1880. Jozef Linnig. Putkevie van Quinten Metsijs, 1847. (Clichés
B.N.P., Antw.)

van zwart-blauw zand, en het treintje uit Holland snokte puffend de Rotterdamstraat
in, op weg naar het oude station.
De latere wallen, met hun groene bermen, hun enge poorten, de houten bruggen
over het loerend water - wat was ik daar bang voor! - die heb ik natuurlijk wel gekend.
Eens de bruggen over begon wat wij, Antwerpenaren, ‘den buiten’ noemen. De
Polders, de dorpen, de hoeven, de grote kastelen in hun parken, de herbergen onder
hun lage daken, en de hei.
Je zou ver moeten zoeken om die herbergen nu nog te vinden. Ze zijn verdwenen,
of zo veranderd, dat niemand ze nog herkent. Er was ‘In den Hert’, te Merksem,
waar mijn grootvader ging kaartspelen. Er was ‘In den Keizer’ te Schilde, waar
Conscience ‘De Loteling’ schreef. Er was dat lage huis - de naam ben ik vergeten te Oosterweel, aan de kromming van de dijk. Een gordel van lindebomen, een erf
met ruwe houten tafels en banken. Daar kon je bier drinken, maar ook botermelk.
Een voerman stopte voor het poortje, dronk staande zijn biertje uit, keuvelde met de
lachende waardin. De paarden schudden met de zware hoofden, de belletjes rinkelden.
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Er was ‘Den Boschuil’ op de baan van Deurne naar Schilde - een mysterieuze,
verlaten, kronkelende baan, tussen dennebossen en groene bermen, waar in juni de
brem uitbundig bloeide. Niet ver van de herberg stond de ruïne van een kasteel: een
brug, een gekanteelde toren, een poort. Alle verhalen van de wereld woonden daar.
Je riep, en ze kwamen. Zelfs het roepen van een hoorn heb ik daar gehoord. En er
was ook nog, te 's Gravenwezel, ‘In den Keizer’, waar niemand klant was, maar
iedereen gast. Waar de tinnen kroezen boven de haard glommen, het Oog Gods aan
de muur dreigde en de tafels witgeschuurd waren. Op de bakstenen vloer was zand
gestrooid, en in de tuin bloeide een fabuleuze Japanse kweepeerstruik. Onder een
lang priëel, de doelen. In een weide, de lange magere wip, die in de wind beefde.
Waar zijn ze, de charmante herbergen?
Ze hebben een verdieping bijgekregen, chroom aan hun deuren, neon-licht, en een
juke-box.
Het huisje van de Loteling bestaat nog - maar is een drankgelegenheid geworden,
met de vereiste bijbehorigheden. Toch heb ik ze nog goed gekend, de lemen huisjes
van de Kempen. Ik weet er nog een - of is ze nu ook al gesloopt? Dat zal wel. Ik heb
er geschuild tijdens een onweer - lage lemen muren, het dak van buntgras, de vloer
van gestampte aarde. Er was geen deur tussen stal en woonkamer, en geen metselwerk
in de haard: pannen en ketels, stijf op hun scheve ijzeren pikkels, recht het vuur in.
De kippen liepen in het rond, en kwamen tot vóór mijn voeten pikken. De boerin
lachte, en roerde in de grote zwarte ketel aan zijn draaibalk. Hier had, inderdaad, in
mijn plaats Conscience kunnen binnentreden, zijn natte hoed afschudden, en een
praatje aan de gang brengen. Ik heb het dikwijls gedaan: de mensen, goedsmoeds en
geduldig, aan het praten krijgen en verder maar luisteren. Wat heb ik allemaal niet
gehoord! Over het paard dat nog te jong was, en waar alles nog aan te leren was, met
geduld, en zachtheid. Over het varken, dat niet ‘mee’ wilde, en waar ze toch zo stellig
op gerekend hadden. En over de toverheks die achter het bos woonde. Met haar kat.
Er was nog veel te zien, onmiddellijk buiten de wallen. Dat mijn grootvader, die
een Waal was - en een hoefsmid - zich te Merksem vestigde, was geen toeval. Overal,
rond Antwerpen, diep verscholen achter de bossen en de parken, sloten de kastelen
hun statige rondedans. Daar moest een bekwame hoefsmid, om beurt, elke maand
de
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Groenplaats.

Piet Verhaert, De Palingbrug, 1880. (Clichés B.N.P., Antwerpen)

paarden komen beslaan, en mijn grootvader was zeer bekwaam. Hij kende de paarden,
hij kon ze beslaan met zelf-gesmede hoefijzers, ze verzorgen en ze genezen. De
koetsiers kwamen bijeen in de smidse, of in de aanpalende herberg - ‘Au Trotteur’
heette die, en mijn grootvader was ‘de Franse smid’. Met tegenzin, en vol minachting,
schonk mijn grootmoeder aan die ‘sauvages’, die zelfs geen woord Frans konden
spreken, donker gerstebier of bleek Leuvens bier. Ik kan me best voorstellen dat een
oude heer, moe-gewandeld langs de dijken, de deur zou opengeduwd hebben, even
naar mijn grootmoeder geluisterd en beleefd zou gezegd hebben: ‘Bonjour Madame.’
Misschien zou ze hem verteld hebben hoe Middeleeuws het dorp nog was. En hoe
de rentmeesters de arbeiders behandelden, in die verlichte victoriaanse tijd. En hoe
mijn grootvader slechts éénmaal per jaar, met nieuwjaar zijn rekeningen mocht
voorleggen en soms een vol jaar naar hun geld moest wachten. Hij zou het hoofd
geschud hebben, en het verhaal gebruikt hebben in één van zijn boeken.
De kastelen - die ook heb ik gekend, al zijn de meeste verdwenen, hun parken
verkaveld en hun namen vergeten. Over één enkel wil ik vertellen - en, inderdaad,
zijn naam weet ik niet meer. Welke familie woonde daar? De Cogels, de Van de
Nerves, de Della Faille, de Van Ursels of de Gilles de Pélichy? Of de Vilain Quatorze?
De oude vaart moest je volgen, tot aan de eerste sluis voorbij de brouwerij. Dwars
door een eenzaam park kwam je aan een beukenbos. De bomen waren ijl, de bosduiven
klaagden in het getak, op de grond vlamden de rosse bladeren. Verder dan een Chinees
paviljoentje kon je niet - al stond de muur half in puin. De gracht was breed, groen,
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boordevol - waterlelies dreven op haar spiegel. Verder waren er beemden, niets
anders, tot zover de blik reikte - de smalle afvoergrachten en, heel ver, de populieren,
trillend in het licht.
Ik heb daar nooit iemand ontmoet - links moest je afslaan, dwars door het bos, dat
somber was, en heel dicht. Op één enkele plaats kon je het kasteel ontwaren: een
18e-eeuws huis, ingedommeld, zwijgend, de luiken gesloten. Over de grasperken maar zelden, heel zelden - wandelde een pauw. Dat is wat ik me nog herinner over
het Antwerpen dat Conscience moet gekend hebben.
De goede oude Conscience! Natuurlijk hebben we zijn werken gelezen. We moesten
wel. Maar we lazen veel liever ‘Majesteit’ van Couperus of ‘De Kleine Johannes’
van Van Eeden. Wat hadden we van dat tranerig gedoe, aan blonde maagden die aan
liefdesmart stierven? Of aan die stoere jongelingen die, geknield voor hun zoetelieven,
in tranen uitbarstten?
Wat we niet zagen, omdat niemand het ons gewezen had, was de kracht onder die
schijnbare, zelf-opgelegde naïviteit, de liefde, de devotie aan een ideaal. Ik herinner
me een conclusie van Antoon van Duinkerken. Hij had over het ‘demonische’ in
Conscience gesproken. En hij zei: ‘Spot maar met de oude Conscience, jullie jonge
en minder jonge schrijvers! Maar denk eraan dat, zonder Conscience, geen enkele
van jullie hier zou staan!’ Wat zou ik meer kunnen zeggen?
Rose Gronon
Lange Beeldekensstraat 44 2000 Antwerpen
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9
Hendrik Conscience op de planken

Om een beter begrip te hebben van Consciences houding tegenover het theater van
zijn tijd, moeten we ons eerst even verdiepen in aard en karakter van het toenmalige
Vlaamse toneelleven. Na de Belgische omwenteling van 1830 is de algemene culturele
toestand in Vlaanderen verre van schitterend. Tegen de weer toenemende verfransing
zijn het aanvankelijk enkele Vlaamsgezinde jongeren uit Antwerpen en Gent die als filoloog of dichter - de strijd aanbinden. Het Zuidnederlandse toneel bleek zeker
niet bij machte zich met een behoorlijke produktie te laten gelden, te meer daar het
volk zelf tegenover de schouwburg nog onwennig stond. Ondanks een rijke
toneeltraditie zou de waardering voor dramatisch werk pas heel geleidelijk kunnen
herwonnen worden. In de eerste jaren van de nieuwe Belgische staat deed het theater
nog grotendeels voort met de rederijkerskamers, een erfenis van de achttiende eeuw.
Het repertorium van die amateuristisch ingestelde toneelkringen verraadde in alle
opzichten geringe geschooldheid en ontoereikende vakkennis. Eerst in 1840 kan de
hergeboorte van een inheemse dramatische literatuur gesitueerd worden. In dat jaar
werd te Gent het nieuwe genootschap ‘Broedermin en Taalijver’ opgericht. In dat
milieu zou een nieuwe generatie toneelschrijvers opstaan die de gezelschappen weer
van degelijke speelteksten kon voorzien. Voor een Vlaams publiek werd een nieuw
toneel gevormd. De Gentenaar Hippoliet Van Peene heeft hiertoe de weg gebaand.
Opvallend is wel dat deze dramaturg sterk onder invloed van de Franse
toneelschrijfkunst stond. Bij zijn stofkeuze streefde hij al evenmin naar originaliteit,
maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door een breed vakmanschap. In dit
verband kunnen we even nader ingaan op de toneeltechniek. Psychologische uitdieping
van de personages is totaal vreemd aan wat Van Peene in zijn ruim zestig stukken
geschreven heeft. Veeleer herleidt hij zijn karakters tot typen, hierbij inspelend op
de verlangens van zijn volkse publiek. De situaties waarin de geschematiseerde
passies zich ontwikkelen zijn altijd volgens zwart-wit-verhoudingen getekend. De
intrige is niet meer dan een vlot verhaal, een eenvoudige anekdote, die toneelmatig
verwerkt wordt. Een stuk verloopt steevast als volgt: de personages komen even naar
voren en vertellen in monoloogvorm wat ze gedaan hebben of wensen te doen, en
de rest is spel en beweging. Hoe dan ook, Van Peene kan rustig gelden als de vader
van de nieuwe Vlaamse dramaturgie. Met zijn uitvoerige produktie beheerste hij een
halve eeuw het repertorium van de toneelgilden en ook na zijn dood zou het
toneelpubliek zijn werk blijven toejuichen. Over de evolutie van het theater na Van
Peene kunnen we kort zijn. Onze dramatische letterkunde blijft op een matig niveau
drijven. Vooral o.i.v. de Franse romantiek staan een stel melodrama's en
nationaalhistorische stukken die niet vrij te pleiten zijn van sentimentaliteit en
overdrijving. De toneelschrijfkunst blijft puur dilettantisme, gekenmerkt door slaafse
naäperij en improvisatie. Naast het gesproken toneel ontwikkelde zich in Vlaanderen
echter nog een apart genre: het zangtoneel. Ook de wisselwerking tussen dramatisch
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en lyrisch toneel werd veelvuldiger. De zogenaamde zangspelen - een soort operettes
- brachten naast de gesproken en gespeelde gedeelten ook zang in de volkstaal of
werk van inheemse toondichters. Zo werd Karel Miry bij voorbeeld de komponist
van de muziek voor toneelspelen van Van Peene. Het zangspel bleef tot in het begin
van de twintigste eeuw een druk beoefend genre in de dramatische kunst. Het genoot
een grote publieke belangstelling en mocht zich zelfs in bijval van de hogere kringen
verheugen. Ondertussen zal al wel voldoende tot uiting gekomen zijn dat onze
dramatiek zich op een heel eigen wijze heeft ontwikkeld.
In de negentiende eeuw ging het meer om toneelspeelkunst en acteertalent dan
wel om een echt hoogstaande dramatische literatuur. Het theater stond in die tijd zo'n
beetje los van het voorname intellectuele verkeer, maar kon anderzijds wel geleidelijk
een vast volks publiek sensibiliseren.
Keren we nu terug naar Conscience: hoe stond de prozaschrijver tegenover deze
bonte wereld van het theaterleven? Als uitgangspunt kunnen we een opstel van de
toneelrecensent Lodewijk Krinkels in ‘Hendrik Conscience. Studiën en Kritieken’
(Antwerpen, 1913) konsulteren: ‘Conscience in verband met het Nederlandsch
Tooneel’.
‘Het heeft den schijn alsof hij het tooneel schuwde, voor den schouwburg een
afkeer had; alsof de dramatische kunst hem geheel onbekend was (...) Wie daaruit
zou besluiten dat Conscience geheel onverschillig was voor het tooneel, zou zich
danig vergissen (...) 't Is zijne omgeving, 't zijn de omstandigheden, meer dan zijne
natuurlijke neiging die hem van het tooneel hebben vervreemd; om zijn doel te
bereiken moest hij zijn toevlucht niet nemen tot den schouwburg; maar onverschilllig
of ongevoelig voor dramatische kunst is hij allerminst geweest.’1
Aldus begint Krinkels zijn essay: uit het feit dat Conscience weinig of niets voor
het toneel geschreven heeft, mag niet geconcludeerd worden dat hij er geen interesse
voor zou hebben gehad. Integendeel, ‘...we weten ook dat hij later en tot het einde
zijns levens belang stelde in het tooneel, opvoeringen van dramatische werken door
liefhebbers en beroepsartisten druk bijwoonde, waar hij kon. De omwerkingen van
zijne verhalen voor het tooneel wekten in hoge mate zijn belangstelling, en het was
hem een genot, zulke voorstellingen bij te woonen, waar hij de kinderen zijner
verbeelding in levenden lijve voor zich zag. Bewerkers en vertolkers mochten zich
verheugen in zijne schrandere, steeds welwillende, dikwijls hoogst geestdriftige
kritiek.’1
Met een serie voorbeelden probeert Krinkels dan aan te tonen dat Conscience een
trouw toneelkijker was en initiatieven voor het theater enthousiast en daadwerkelijk
steunde. Maar, ‘Hoe komt het dan dat, bij de levendige belangstelling welke
Conscience voelde voor het toneel, hij zelf nooit zich gewaagd heeft aan het schrijven
van eenig dramatisch werk?’1
Voor zijn tweevoudige verklaring laten we verder Krinkels zelf aan het woord:
‘Het is te begrijpen dat Conscience, godsdienstig gelijk hij was, en zonder daarom
een kwezelaar te wezen, wel wat aarzelde om zich te wagen aan eene kunst, welke
op zulke vinnige wijze werd bevochten door de behoudsgezinden.’1
‘Maar eene andere reden nog weerhield Conscience, om voor het toneel te werken.
Hij wist dat hij langs dien weg niet het volk kon bereiken, vooral niet dàt volk,
waarvoor hij wilde schrijven: de massa (...) Hierin ligt wel de verklaring van de
reden, waarom Conscience zelf nooit iets schreef voor het tooneel; hij wist dat zijn
publiek niet was een publiek van schouwburgbezoekers, en hij verkoos te blijven de
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verteller, die zelf ingang vond tot het hart zijner lezers, dan te wezen de dramaturg,
die spreekt door den mond van anderen.’1
In hoeverre kan de hier aangehaalde argumentatie
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Hendrik Dillens - Portret van dr. H. van Peene (1843). (Foto C.I.A., Gentbrugge)

gelden als verklaring voor Consciences minieme toneelliteratuur?
De conservatieve katholieke wereld zou volgens Krinkels met misprijzen gestaan
hebben tegenover al wat tot het toneel behoorde en aldus met de goddeloze komedie
verwant was. Een ander getuigenis in die zin vinden we in het essay Ons Tooneel te
Antwerpen van Julius Persyn: ‘De geestelijkheid was doorgaans met de toneelkamers
zeer weinig in haar schik. Te Antwerpen was ze echter zoo openlijk vijandig niet als
in de kleinere steden; ze bepaalde er zich bij te klagen over de inbreuk op de
boetvaardigheid die de maatschappijen pleegden met in de Vasten te spelen; en met
recht kwam ze op tegen de meer dan gewaagde vertooningen van sommige Parijsche
boulevard-stukken.’2
Ook in het verhalend werk van Conscience heeft men een groeiend streven naar
burgerlijke respectabiliteit menen te zien: de volksjongen zou als schrijver een hogere
burgerlijke stand en welvaart op het oog gehad hebben, en dit zou zijn conformistische
houding tegenover alle gezag en gezagdragers verklaren. Maar het blijft hoogst
betwijfelbaar dat de verhalende kunstenaar zich door vrees voor kritiek van het
toneelschrijven zou hebben laten afschrikken. Alles wijst erop dat Conscience wel
degelijk door dramatisch werk gefascineerd werd. ‘Maar de man die ons volk leerde
lezen, zou op dramatisch gebied enkel bewijzen van machteloosheid geven.’3 Dus
eerder een kwestie van onkunde? We zijn geneigd dit voor meer aannemelijk te
nemen. Want - ofschoon Conscience van toneelschrijven blijkbaar weinig of geen
benul had - hij schrééf drama's, ‘waarvan de wereld gelukkig niet meer vernam dan
dat hij ze in portefeuille had.’3 Over Consciences toneelproduktie zullen we het verder
nog hebben. In ieder geval kunnen we Lodewijk Krinkels niet volgen als hij stelt:
‘Conscience zelf heeft nooit gepoogd, zelfs later niet, toen hij niets meer te vrezen
(!) had iets voor het tooneel te leveren; zelfs in zijn latere werken laat hij het tooneel
gansch onverlet.’1
Met meer omzichtigheid moeten we evenwel zijn tweede interpretatie benaderen.
Inderdaad is het altijd Consciences bedoeling geweest een zo ruim mogelijke
lezerskring te bereiken. Het hele Vlaamse volk wou hij optillen naar hogere
menselijkheid en nationaal bewustzijn. ‘Gij Vlaming, die dit boek gelezen hebt,
overweeg bij de roemrijke daden, welke het bevat, wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu is, - en nog meer wat het worden zal, indien gij de heilige voorbeelden
uwer vaderen vergeet!’, aldus luidt de oproep waarmee ‘De Leeuw van Vlaanderen’
besluit. Om, tegen de verfransing van de hogere kringen in, een lezend publiek te
vormen moest hij een beroep doen op het mindere volk, de buitenlieden en de
schoolkinderen. En ‘wat was er te hopen van schriften, die rechtstreeks zouden
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aandruisen tegen de overtuiging en het gevoel der enige klassen op dewelke men
inwerken kon? Niets. Het was een plicht en een wet, hun zeden en hun geloof te
eerbiedigen, wilde men ingang tot hen vinden. Anders geen Vlaamse volksletterkunde
mogelijk, en zonder deze, geen middel tot behoud en verspreiding der moedertaal.’4
Zo maakt Conscience in een brief aan zijn uitgever Van Dieren ook voorbehoud om
zijn operatekst ‘De Dichter en zijn Droombeeld’ (waarover verder meer) in druk te
geven: ‘Een opera, hoe ingetogen ook, is geene lectuur die uwe gewone inschrijvers
voegt, dewijl daaronder niet alleen zeer strenge lieden zijn, maar tevens jonge lieden
en kinderen. (Nota: De dichter en zijn droombeeld vertoont eenen strijd van het
kwaad, om eenen jongeling tot het stoffelijk zingenot te verleiden, en daarin speelt
de bekoring en de verleiding door vrouwen eene merkelijke rol. Alhoewel door mij
met mijne gewone voorzichtigheid behandeld, is het toch de aanschouwelijke
voorstelling van zulk iets.)’
In zoverre Conscience dus voor een jeugdig lezerspubliek schreef was een
dramatische produktie wellicht niet de aangewezen methode. Maar als hij het volk
wou bereiken - onder meer om het tot nationale bezieling te stimuleren - dan was
het toneel wel het middel bij uitstek. Na de publicatie van ‘De Leeuw van Vlaanderen’
(1838) bleek de tijd ook rijp te zijn voor een soortgelijke toneelliteratuur. De Vlaamse
Beweging zette de eerste stappen op de scène en het nationaalhistorische drama vond
overal ingang. Conscience zelf hield zich hierbij niet afzijdig, zoals verder zal blijken.
Door woord en daad zette hij prestige bij aan de Vlaamse toneelbeweging. Hij steunde
de maatschappijen en nam deel aan het stichten van een Vlaamse schouwburg in
Brussel, waar hij een trouwe bezoeker was. Uit zijn briefwisseling blijkt dat hij altijd
op de hoogte was van de dramatische werken van de toneelschrijvers. Opnieuw heeft
het er alle schijn van dat de romanschrijver eerder geen toneel kón dan wel wou
schrijven. Overigens, ‘van de circa 500 exemplaren, waarin de Leeuw van Vlaanderen
verscheen, zijn wel niet velen tot in de woonkamer van het gewone volk
binnengedrongen; men overschatte die rechtstreekse invloed van den Leeuw als
literair werk niet: tot zelfs in 1847 is in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen ruim
80% der bevolking analphabeet en dus alleen vatbaar voor de invloeden of van een
toneelbewerking, die in 1842 zooals we zien zullen inderdaad groot succes heeft, of
van de politieke agitatie, waarvan de Leeuw het middenpunt is.’5
In deze fase van ons onderzoek is nu wel het ogenblik aangebroken om even een
blik te werpen op wat Conscience dan toch voor het theater gepresteerd heeft.
In ‘Geschiedenis mijner Jeugd’ (1888) schrijft Conscience met enthousiasme over
zijn bezoeken aan de ‘Poesje’, het marionettentheater dat op zijn werk een blijvende
invloed heeft laten gelden. In zijn soldatentijd - toen hij nog bij voorkeur in het Frans
schreef - ‘bezondigde hij zich aan iets dat op een fransch romantisch tooneelstuk
geleek, en dat beslist een verre nagalm was van een dier verschrikkelijke dramas,
welk hij als kind in den Poesjenellenkelder had zien spelen.’1
Het gaat hier om ‘Satan converti ou plus d'enfer, représenté pour la première fois
à la Taverne du Pain Perdu, à Termonde, par les artistes dramatiques de l'école du
2o régiment de ligne’ (1836). Dit vastenavondstuk, door Conscience en zijn kameraden
geënsceneerd, ‘kan men bezwaarlijk aanhalen als eene proef van 't dramatisch talent
van Conscience.’1
Wat Conscience er zelf over dacht kan men nalezen in ‘Geschiedenis mijner Jeugd’,
waar hij er drie bladzijden aan wijdt. Hij geeft zijn ‘Bekeerde Duivel’ het etiket
‘zangspel’ mee, maar beschouwt het hele geval zelf meer als vermaak dan als ernstig
werk. ‘Letterkundige waarde bezat dit gewrocht niet; ik had het in weinige avonden
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voltooid, zonder mij zeer nauw aan de regelen der dichtkunst te te houden, dewijl
het enkel bestemd was om gedurende een paar dagen tot Vastenavondspel te dienen.’6
Het nummertje werd door het burgerlijk gehoor op negatieve kritiek onthaald, wat
maar nog eens bewijst dat Conscience niet altijd de brave Hendrik geweest is waarvoor
men hem te vaak laat doorgaan.
In 1838 heeft te Brussel de première plaats van ‘Het Wonderjaer, heldenspel in
zes tafereelen’, een omworking door Lodewijk Uyterhoeven naar Consciences in het
jaar daarvoor verschenen roman. Knoeiwerk volgens de critici, maar een geniale
vondst in de ogen van Conscience. Het volgende jaar wordt het stuk nog tweemaal
opgevoerd te Antwerpen. ‘La foule accourue à la 2e représentation de cette pièce
était telle que plus de 300 demandes de cartes ont dû être refusées’ (L'Emancipation,
6 febr. 1839)7 Na de laatste vertoning in het Groot Wafelhuis houdt Conscience, die
de voorstellingen bijwoonde, een vlammende rede tegen de XXIV Artikelen, die
hem zoveel moeilijkheden berokkend heeft. Na het verlaten van de schouwburg lokte
het opgezweepte volk - Conscience had klaarblijkelijk ook nog oratorische talenten
-
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relletjes uit. In ieder geval werd het stuk met grote bijval op de planken gebracht en
‘aan de hand van een verslag in een dagblad kunnen wij ons gemakkelijk het
voornemen van Conscience indenken, om voortaan ook zelf voor het toneel te
schrijven.’8 Van deze dramaturgie is echter niet zo bijster veel terecht gekomen. Op
27 januari 1851 speelde de maatschappij ‘De Hoop’ hetzelfde werk, maar in enigszins
gewijzigde vorm, te Antwerpen: ‘De zael was zoo kropvol als wij dezelfde nog nimmer
zoo gezien hebben. Niettegenstaande dat men de zitplaetsen vergroot had, was het
onmogelijk plaats te vinden’. Ook te Brussel had een andere toneelmaatschappij, nl.
‘De Leeuw van Vlaanderen’, Uyterhoevens werk op 12 januari van hetzelfde jaar
opgevoerd.9
In de dramaturgie heeft Conscience zich toch aan enkele vingeroefeningen
gewaagd. Zijn eigen ‘Leeuw van Vlaanderen’ heeft hij zelf tot een toneelstuk(je)
gedramatiseerd. In 1842 werd het onder de naam ‘Pieter de Coninck’ opgevoerd te
Brugge, door de Antwerpse toneelmaatschappij ‘De Hoop’, die er aan een prijskamp
deelnam. Vijf jaar later heette het bij een voorstelling in het ‘Théâtre des Variétés’
te Antwerpen ‘Jan Breydel en Pieter de Coninck, of de Vrijmaking van Brugge’. Zo
succesvol als de roman was, zo weinig geslaagd was die dramatische proeve die er
door de romanschrijver zelf uit gedistilleerd was. Dat de kritiek andermaal negatief
was, hoeft dan ook niemand te verwonderen. In het Antwerpsche Handelsblad schreef
Snieders erover: ‘Eentonig van toneelschakering, vol overspanning is het eene
mengeling van lawyd en geschreeuw, waertusschen zelden eenige ware dramatische
toestanden, die nogtans in den roman zoo overvloedig zyn, uitkomen’. Victor Driessens
speelde de rol van Breidel.10
Tot 1872 heeft Conscience dan gewacht om nog eens toe te geven aan het
theaterduiveltje dat in zijn brein bleef spoken. ‘De Dichter en zijn Droombeeld’ waarover wij het boven al hadden - is een omwerking in verzen van ‘De Pelgrim in
de Woestijn’ (1840), een jeugdwerk. Het spel - in vier bedrijven - is een ander
specimen van het zangspelgenre.
Conscience zorgde voor de operatekst, terwijl Karel Miry, een neef van de Gentse
dramaturg Van Peene, het stuk op muziek zette. Een succesnummer is het alweer
niet geworden, want ‘De Dichter en zijn Droombeeld’ maakte welgeteld één auditie
mee!
Uit dit alles kunnen we over Consciences activiteit in de dramatische kunst de
volgende conclusies trekken. In zijn streven om een ruim Vlaams publiek te
sensibiliseren is Conscience met zijn verhalende prozakunst beslist geslaagd. Hetzelfde
volk had hij ook en zelfs op grotere schaal vanop de toneelplanken kunnen toespreken,
tenminste indien hij op dit domein even onderlegd geweest was als voor zijn
romanliteratuur. Heel zijn leven lang is Conscience ook door het theater geboeid
geweest en heeft hij op alle mogelijke manieren het zijne bijgedragen om een Vlaams
toneel mogelijk te maken, behalve... door zélf een behoorlijke dramatische
toneelliteratuur te produceren. Waarom? Omdat de hogere autoriteiten - en met name
de behoudsgezinde katholieke wereld - het theater niet gunstig gezind was? We
geloven het niet. Omdat via de scène geen ruim publiek te bereiken was? Geenszins.
Wel degelijk zag hij het grote nut van een Vlaamse schouwburg te Antwerpen. In
1851 vinden we zijn ‘verbintenis... den vlaemschen schouwburg te ondersteunen’11.
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Als Conscience zelf geen waardevolle bijdragen voor de schouwburg geleverd
heeft, dan moeten we dit hoofdzakelijk wijten aan zijn onkunde op dramatisch gebied.
Niettemin is het werk van de prozaschrijver voor het Vlaamse toneel niet zonder
belang geweest. Alleen moest de taak om de romans te dramatiseren aan anderen
overgelaten worden. Het dient gezegd te worden dat Conscience hier zelf bijzonder
enthousiast over was en de bewerkers zijn aanmoediging en raad niet onthield. Deze
navolgers waren handiger toneelmensen en slaagden er doorgaans in de strekking
van het originele werk te behouden. Weliswaar blijft Consciences invloed op het
inheemse toneel beperkt tot het aanbieden van een intrige, maar er zijn dan ook maar
weinig van zijn verhalen die ooit niet eens op de planken gebracht zijn. Daarbij komt
dan nog dat de compositietechniek van Consciences proza precies bestaat uit een
aaneenschakeling van plastische taferelen, die zich uiteraard bijzonder goed tot
dramatisering lenen. Uit ‘De Loteling’ (1850) kennen we bijvoorbeeld de ‘scène’
van de brief, die a.h.w. om een toneelbewerking vraagt. ‘Baas Gansendonck’ is
sketch-matig opgebouwd. Praktisch alle personages uit Consciences brede
romanproduktie zijn net zulke typen die op het toneel nog beter tot hun recht komen.
Een uitvoerige vergelijking tussen het originele werk en de navolgingen op de scène
kan misschien in het kader van een academische dissertatie getrokken worden. In
het beperktere bestek van een tijdschriftartikel zal een toegelichte heuristiek van de
toneelbewerkingen naar Conscience noodgedwongen moeten volstaan. Overigens
valt het op dat de hoofdmotieven en de personages van de romans nagenoeg altijd
ook in de toneelversies behouden blijven. Veranderingen worden er alleen om
toneeltechnische redenen aangebracht.
Na de reeds aangehaalde opvoeringen van ‘'t Wonderjaer’ werd het stuk opnieuw
vertoond in het toneeljaar 1872-73. In strekking en geest ging deze voorstelling terug
op de eerste - niet gezuiverde - uitgave van 1837, waarnaar men teruggreep om de
duidelijke pro-geuzentendens. Politieke meer dan artistieke motieven lagen aan de
basis van deze nieuwe opvoering. In 1850 bracht de veel geroemde acteur Victor
Driessens nog eens ‘Het Wonderjaer’ voor het voetlicht, en de eerste bewerker
Uyterhoeven liet in 1859 te Brussel ‘De Geuzen van de Scheldestroom’ spelen, alweer
naar Consciences ‘Wonderjaer’.
Ontelbaar zijn de keren dat ‘De Leeuw van Vlaanderen’ de schouwburg betreden
heeft.

Het voormalige ‘Théâtre des Variétés’, door de flaminganten puristisch herdoopt tot ‘Schouwburg
der Verscheidenheden’. Conscience hield er zijn explosieve redevoering tegen de goedkeuring van
het Verdrag der XXIX artikelen.
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Victor Driessen (1820), gevierd acteur en auteur.

Te Brugge werd in 1842 door het gezelschap ‘Kunstliefde’ een bewerking van ‘De
Leeuw’ gespeeld: ‘De Coninck en Breydel, of twee dagen uit 's lands geschiedenis’,
een stuk in vier bedrijven geredigeerd door de Bruggeling P. Deny. In de opdracht
aan Conscience schrijft deze: ‘Ik heb zoo veel van het tafereel zoo als gij het bewerkt,
behouden, als het tooneel mij toeliet, het overige heb ik naer mate der omstandigheden
by gemaekt; zoo dat, indien deze Drama eenige verdiensten bevat, deze grootendeels
aen UEd. toekomen.’ (blz. VI)
Naar Consciences eigen omwerking van zijn roman werd nog verschillende keren
teruggegrepen. In 1852 werd ‘Jan Breydel en Pieter De Coninck, groot heldenspel
in vijf bedrijven en zeven taferelen, door Hendrik Conscience’ te Brugge gespeeld
door de plaatselijke toneelmaatschappij ‘Kunstliefde’. In 1873 gebeurde dit nog eens,
voor de gouverneur van de provincie met zijn vrouw en een aantal notabelen. Meer
dan vierhonderd plaatsen moesten geweigerd worden! Nog eens vier jaar later wordt
het stuk te Roeselare door de Klauwaards opgevoerd. Te dezer gelegenheid schrijft
Albrecht Rodenbach een Proloog, waarin hulde gebracht wordt aan Conscience. Zelf
trok Rodenbach uit ‘De Leeuw’ ‘De Brugsche Metten, vaderlandsch tafereel’, dat
in 1878 gebundeld werd met ‘De Ondergang der Kerels, vaderlandsch tafereel in
twee stonden’, naar Consciences ‘De Kerels van Vlaanderen’ (1871). Verder behaalde
Albrecht Rodenbach, als student te Leuven, de eerste prijs op een letterkundige
prijskamp te Brugge, met een dramatisch fragment ter verheerlijking van Breydel
en De Coninck. ‘Hoort toe, gij volk van Vlaanderen, hoort toe, mijne oude stede.
Laat eenen dag uw ambacht of uw bezigheid met vrede, generig volk, komt
Bruggewaarts gezwermd en hoort naar mij...’ Zo luidt de aanvang (in de mond van
‘De maagd van Brugge’ gelegd). Dit dichtstuk gaat nog maar eens - hoe zou het
anders kunnen - duidelijk op Consciences ‘Leeuw’ terug. Van de hand van een andere
Westvlaming, Camille Marichal, verschenen te Roeselare in 1880 ‘Guido van
Dampierre, Een Abel Spel’ en te Brugge in 1887 ‘1302 of Breidel en De Coninck,
groot vaderlandsch drama in vijf bedrijven.’. Dit drama werd geschreven ter
verheerlijking van Breydel en De Coninck n.a.v. het plaatsen van hun standbeeld op
de markt in Brugge. Het werd voor de eerste keer opgevoerd door Brugse amateurs
op 14 augustus 1887. Het eindigt effectvol met het binnenbrengen van de korf met
gulden sporen, terwijl het orkest in de ‘apotheose’ de ‘vaderlandsche zang uitvoert
van: “De Vlaamsche Leeuw”’. In 1850 zorgde ook Victor Driessens nog voor een
‘Jan Breydel’, en Lodewijk Uyterhoeven bracht in 1875 te Laken-Brussel ‘De Leeuw
van Vlaanderen, drama in vijf taferelen.’. Te Antwerpen zag in 1908 het spel
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‘Vlaanderen den Leeuw’ van J. Van den Broeck en C. De Grauwe het daglicht,
opnieuw een historisch drama o.i.v. Conscience. Bij de honderdste herdenking van,
‘De Leeuw van Vlaanderen’ - in 1938 - verschenen twee gelijknamige dramatiseringen
voor een toneelwedstrijd te Antwerpen. Frans Demers en Frans Meire, de twee
dramaturgen, willen hulde brengen aan Conscience - zoals uit hun respectieve
voorwoorden spreekt - o.m. door zo dicht mogelijk bij zijn romanstof aan te leunen.
Voor de toneelspelen rond de figuur van Jacob van Artevelde doen er zich evenwel
meer problemen voor. De historische roman van Conscience dateert van 1847. Maar
zowel vóór als na deze datum kennen we diverse gelijknamige theaterstukken, zodat
het vraagstuk van de invloeden zich in dit geval komplexer aandient. In die tijd werd
Jacob van Artevelde intens als een nationale held vereerd, verschijnsel waaraan de
vijfhonderdste verjaardag van zijn dood in 1845 wel niet vreemd is. Conscience had
zijn contekst - die hij o.m. bij de historici Voisin en Lenz kon vinden - goed
ingestudeerd, maar daarin was hij niet de eerste of de enige. We mogen aannemen
dat de feiten rond Artevelde vrij algemeen bekend waren. De toneelspelen met die
thematiek als intrige hoeven zeker niet noodzakelijk naar Consciences romans te
verwijzen.
Van werken als ‘Jacques Artevelde’ (1835) door Victor Joly en ‘Jacob van
Artevelde, of zeven jaren uit de geschiedenis van Vlaanderen. Historisch drama in
vijf bedrijven en zeven tafereelen’ (1841) door Hippoliet Van Peene zijn we dat
uiteraard zeker. Na 1847 hebben we nog een van staatswege bekroonde ‘Jacob van
Artevelde’ (1864) van Frans Van Geert, en - in première door de ‘Fonteinisten’, op
13 sept. 1863, bij de inhuldiging van het Van Artevelde-standbeeld te Gent - ‘Jacob
van Artevelde, historisch drama in vijf bedrijven, naar Hendrik Conscience’ (z.j.)
door Hendrik Aelvoet. Voor Aelvoets dramatisering zijn er evident - door zijn
bronvermelding - géén problemen. Ook Van Geert vermeldt: ‘Het onderwerp van
dit toneelspel is ontleend aan den Historischen Roman van H. Conscience’ (blz. 7).
En is ook Napoleon Destanberg, met zijn Van Arteveldecantate (muziek van Gevaert)
aan Conscience schatplichtig? En is er eventuele invloed van de roman op het drama
van Cyriel Verschaeve (1911)? Veiligheidshalve kunnen we hier maar beter aannemen
dat Conscience een roman schreef over dezelfde materie waaruit ook anderen - o.m.
dramaturgen - hun inspiratie putten.
Het is een onbegonnen werk ook maar een poging aan te wenden om álle andere
dramatiseringen van Consciences literatuur gedurende anderhalve eeuw op te sommen.
Toch hebben we gemeend uit verschillende bronnen en gegevens een representatieve
lijst te kunnen samenstellen.
In 1844 publiceerde Conscience zijn romans ‘Siska van Rosemael’ en ‘Wat eene
moeder lijden kan’. In hetzelfde jaar nog verschenen ook twee dramatiseringen:
‘Siska van Rosemael, blijspel met zang in twee bedrijven’ door Hippoliet Van Peene
- o.a. te Brussel op 24 sept. 1845, in aanwezigheid van minister Van de Weyer en
‘zyne hoogachtbare familie’, door ‘Taelyver en Broedermin’ (Gent) in de
Parkschouwburg opgevoerd (A. Jacob. blz. 170) - en ‘Wat eene moeder lijden kan’,
door Emmanuel Rosseels. In 1850 verscheen te Leuven ‘Wat eene moeder lijden
kan; burgerlijk toneelspel in vier bedrijven, vrij gevolgd naar Hendrik Conscience,
door Jacob Van Bel,’ Voorzitter van ‘De Eikel’ (zie A. Jacob, o.c. blz. 326). Naar
‘Siska’ werd ook het stuk van August Monet ‘Zwart op Wit’ (1919) geredigeerd. En
de lijdende moeder werd in 1912 nog eens door Jan de Schuyter en George Roose
ten tonele gebracht. ‘Baes Gansendonck’ (1850) inspireerde F.J. Ooms tot een ‘Blijspel
in één bedrijf, vrij naar den roman van Hendrik Conscience.’ (1891). Het tragisch
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einde van Gansendoncks dochter komt er niet in voor. Slechts een reeks van de
vrolijke, met spreekwoorden doorspekte, scènes uit Consciences werk. Alles eindigt
met de zedenles, in Consciences geest:
‘Bouwt geen kasteelen in de lucht,
Weest met uw staat tevreê,
Want als gij later klaagt of zucht,
Spot elk of lacht ermeê.
Baas Ganzendonck dacht al te kras,
Vervoert door trotschen waan:
Dat geld, zijn uil, een valkje was,
Maar hoe is 't hem vergaan?
Ach, 't ging als overal:
De hoogmoed kwam ten val...’

‘De Loteling’ (1850) komt in 1912 en ‘Houten Clara’ (1850) in 1913 door August
Monet op de scène. ‘De arme Edelman’ (1851) staat ook op Van Peenes repertorium
als een ‘vervlaamscht tooneelspel in twee bedrijven’ met dezelfde personages en
intrige. Te Parijs en daarna te Brussel wordt in 1861 ‘Le Gentilhomme Pauvre,
comédie en deux actes et en prose’ door Dumanoir en Lafargue voor het
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Titelbladzijde van de bundel waarin Rodenbachs bekroond dramatisch fragment opgenomen werd.

Eerste bladzijde uit Hendrik Aelvoets bewerking.

Gerard Vermeersch en Luc Philips in het T.V.-spel ‘Siska van Rosemael’ naar H. Conscience.
(Foto C.I.A., Gentbrugge)

voetlicht gebracht.
Het Antwerpse genootschap ‘De Hoop’ speelt in 1851 ‘De Dahliakoorts, blijspel
in één bedrijf, naar een verhaal van Conscience’, door Frans van Boghout. Van
Boghout speelde zelf in dit blijspel (zie ‘Het Handelsblad van Antwerpen, 17 dec.
1851). ‘De Boerenkrijg’ (1853) werd in 1854 tot toneelstuk verwerkt door Napoleon
Destanberg en Victor Driessens. ‘Hlodwig en Clothildis’ (1854) werd in 1901
gedramatiseerd door Lodewijk Lievevrouw-Coopman tot ‘Clodwig en Clothildis,
lyrsch drama in vijf bedrijven, met muziek door Oscar Roels.’
Edward Van Bergen bracht te Borgerhout in 1878 ‘De Geldduivel, drama in vijf
bedrijven’, naar Conscience, 1856.
Jan de Schuyter en George Roose dramatiseerden in 1912 ‘De Kwaal des Tijds’
(1859) en de in hetzelfde jaar geschreven roman ‘Simon Turchie of de Italianen te
Antwerpen’ is ook de materie voor toneelbewerkingen door de Nederlander P.H.

Vlaanderen. Jaargang 22

Morak (Amsterdam, 1872) en de Westvlaming C. Marichal (Brugge, 1887), die ook
nog ‘Karel de Goede’ (Brugge, 1878), naar ‘De kerels van Vlaanderen (1871)
redigeert.
‘De Koopman van Antwerpen’ (1863) tenslotte werd door Bruno Block in 1878
omgewerkt tot een ‘drama in vier bedrijven, naar den roman van H. Conscience.’
Wij herinneren ons nog Hugo Claus' bewerking van ‘Het Goudland’ tot een soort
showprogramma met een 80-tal rollen. De creatie gebeurde op 23 december 1966.
Daarnaast moeten er in de loop der tijden een onoverzichtelijke reeks anoniemen en
onuitgegeven ‘patronage-stukken’ gespeeld geweest zijn.
In zijn recensie drukt Lodewijk Krinkels zijn scepsis uit over de blijvende waarde
van Consciences gedramatiseerde werk voor het Vlaamse toneel. Ondertussen werd
bij het eeuwfeest van Consciences geboorte in 1912 te Antwerpen nog maar eens
een prijskamp voor zangspelteksten rond de gevierde schrijver uitgeschreven. ‘Zóó
kon de schrijver van den ‘Leeuw van Vlaanderen’ en van den ‘Loteling’, door zijne
lange reeks heldengestalten, karakterrollen en komische typen, nog grooter beteekenis
krijgen voor het vaderlandsch lyrisch tooneel dan door zijn zangspel: ‘De Dichter
en zijn Droombeeld’12
Uit 22 ingezonden stukken - alle dramatiseringen naar romans van Conscience werden bekroond: ‘'t Geluk van Rijk te zijn’ door Hendrik Muyldermans uit
Jette-bij-Brussel en ‘Rikke-tikke-tak’ door Wouter Van Dooren uit Ukkel.
En heeft ‘de man die zijn volk leerde lezen’ het theater anno 1973 nog iets te
bieden? Zo het waar is dat Conscience nu niet meer gelezen wordt, dan kan zeker
niet gelden dat hij niet meer... gespééld wordt, zij het dan in de nieuwe vorm van
een TV-spel. De belevenissen van ‘Siska van Rosemael’, ‘De Gierigaerd’, en ‘De
arme Edelman’ hebben we nog onlangs op het scherm kunnen volgen.
Eersterangsartisten zoals Senne Rouffaer, Bert Struys, Gerard Vermeersch, Luc
Philips, e.a. verleenden er hun medewerking aan. Ons besluit kan dan ook niet anders
zijn dan de bevestiging van Consciences belang voor ons toneel, alleen al om zijn
haast onuitputtelijk stof- en motievenaanbod.
Marc Olivier
Schaapbruggestraat 27 - 8810 Rumbeke
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10
Hendrik Conscience en de film

Op het eerste gezicht is het eerder onbegrijpelijk dat een zo populair medium als de
film in de loop van zijn ruim 75-jarig bestaan zich zo zelden liet inspireren door het
werk van Hendrik Conscience. Slechts drie films werden naar zijn boeken gedraaid,
waarvan dan nog twee franstalige. Anderzijds is het waar dat in de loop der jaren op
geregelde tijdstippen plannen bekend gemaakt werden om ‘De Leeuw van Vlaanderen’
te verfilmen, want indien er één onderwerp geschikt was om er een grote Vlaamse
epische film van te maken, dan was het wel dat. Het bleef steeds bij plannen, waarvan
de ene in een al wat verder stadium geraakten dan de andere. Zeker voor de film
geldt de waarheid dat er tussen droom en daad vele hinderpalen kunnen rijzen.
Die waren en zijn schier nog altijd van financiële aard. Een film maken kost geld,
veel geld, zeker wanneer men er één bedoelt die langs de gebruikelijke weg van de
commerciële bioscoopexploitatie tot bij het publiek moet geraken. Bovendien kan,
ook wanneer de voltooide film een echte meevaller is bij het publiek, slechts een
gedeelte van het geinvesteerde kapitaal gerecupereerd worden door voorstellingen
in eigen land. Eventuele winsten komen slechts van verkoop aan het buitenland, maar
dan heeft men met een internationale concurrentie af te rekenen, die maar getrotseerd
kan worden wanneer de film door voldoende kapitaalinspuiting ook van voldoende
niveau is. Dat is het dilemma waarmee de filmmakers in de loop der jaren steeds te
kampen hadden, en waarin slechts enige verbetering gekomen is sinds 1964, jaar
waarin Minister Van Elslande door middel van een Koninklijk Besluit de mogelijkheid
bracht subsidies toe te kennen aan projecten voor het produceren van films.
Niettemin zijn er steeds durvers en ook wel eens weinig scrupuleuze avonturiers
geweest die meenden een eigen filmproduktie in ons land te kunnen opbouwen.
Sommige initiatieven verdwenen nog vooraleer ze goed en wel gelanceerd werden,
andere hielden het een tijdje vol maar verkommerden wegens het eeuwig tekort aan
financiële middelen, en nog anderen konden het hoofd juist boven water houden door
met een zeer laag budget biezonder populaire films te verwezenlijken die afgestemd
waren op het publiek van een welbepaalde stad of streek, b.v. Brussel of het
Antwerpse.
Om nu tot Hendrik Conscience en bepaald ‘De Leeuw van Vlaanderen’ terug te
keren, dient hier alleszins de allereerste poging vermeld om dit werk te verfilmen.
Einde 1917, begin 1918 was er te Antwerpen een ‘Vereniging voor filmopname’
bedrijvig. De promotor ervan was een zekere Alfred Van Deuren, hoofdredacteur
van het weekblad ‘Kunstleven’. Niets minder dan een verfilming van ‘De Leeuw van
Vlaanderen’ was het streefdoel. Ter verwezenlijking van dit project, dat een grote
historische film naar het Italiaanse model van ‘Cabiria’ op het oog had, werden drie
commissies opgericht: een financiële, een technische en een artistieke. Maar daar is
het ook bij gebleven.
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Veel verder geraakte dan de Brusselaar Hippolyte De Kempeneer, die beslist de
belangrijkste pionier van de film in ons land was. Geboren in 1876 was hij een
rasechte Vlaming, maar vermits hij te Brussel bedrijvig was, hoeft men er zich niet
over te verwonderen dat de dokumenten die van hem bewaard bleven, franstalig zijn.
Reeds voor de eerste wereldoorlog draaide hij bij gelegenheid korte reportages, die
hij zelf ontwikkelde en monteerde, en ook voorstelde in zijn eigen bioscoop. Op zijn
eentje vormde hij een compleet filmbedrijf, want hij was producer, kineast,
cameraman, laborant, filmverhuurder en bioscoopexploitant. In 1913 richtte hij zelfs
een ‘Liga voor de morele film’ op, waarvan het doel vooral was van de burgemeesters
te bekomen dat zij geen toelating zouden geven tot het openen van bioscopen, dan
wanneer de eigenaars ervan de principes van de Liga zouden aanvaarden.
Maar vooral onmiddellijk na de eerste wereldoorlog legde Hippolyte De Kempeneer
een enorme bedrijvigheid aan de dag. Reeds in 1919 bezat hij te Brussel aan de
Barthelemylaan een kleine studio waar hij startte met de produktie van enkele films
die de Belgische heldhaftigheid tijdens de zopas beëindigde wereldoorlog zouden
bezingen. Als kineast trok hij een zekere Armand Duplessy aan, die de titel van
‘directeur artistique’ kreeg. De echte naam van Duplessy was De Prins, maar die
klonk veel te Vlaams voor iemand die in Elsene geboren was. Hij was een tijdje
theaterdirecteur te Brussel en tijdens de oorlog maakte hij deel uit van een toneeltroep
die voorstellingen verzorgde voor de frontsoldaten. Zo kreeg hij de kans een soort
stage te volgen in Londense filmstudio's, wat voor hem de referentie was die hem
bij Hippolyte De Kempeneer binnenbracht. Alles bij elkaar heeft hij niet eens drie
volle jaren voor de firma van De Kempeneer gewerkt, maar dat volstond toch om
wel een vijftal films klaargestoomd te krijgen. Daarbij waren er dan twee naar romans
van Hendrik Conscience nl. ‘Le conscrit’ (De Loteling) en ‘Le Gentilhomme pauvre’
(De arme edelman). Vooral ‘Le Gentilhomme pauvre’ schijnt een populair succes
geweest te zijn, want de film werd gekocht door de Franse firma Pathé, die ook voor
verspreiding in Frankrijk zorgde. Of deze films ooit aan het Vlaams publiek
voorgesteld werden is niet te achterhalen. In de goed bijgehouden geschiedenis van
de bond der cinemabestuurders van de provincie Antwerpen is daaromtrent in elk
geval niets te vinden. Ook de Antwerpse folklorist en journalist Jan De Schuyter die
in 1946 een artikel publiceerde over de geschiedenis van de Vlaamse film maakt er
evenmin melding van. Het is derhalve niet uitgesloten dat twee films gedraaid werden
naar het werk van de man ‘die zijn volk leerde lezen’ en niet door dat volk konden
gezien worden, vermoedelijk omdat de titels (het was nog het tijdperk van de stille
film) eentalig Frans waren.
Vermeldenswaard is toch wel dat Armand Duplessy alias De Prins, einde 1921
zijn medewerking aan de firma van De Kempeneer eindigde en uitweek naar Frankrijk
om in Nice de film ‘La Garçonne’ te produceren, die in die tijd nogal schandaal
verwekte maar meteen een commercieel sukses van belang werd. Duplessy overleed
in 1924.
Algemeen geweten is dat pas in 1932 Jan Vanderheyden met ‘De Witte’ naar het
populaire boek van Ernest Claes de eerste Vlaamse film draaide die unaniem de gunst
van het publiek verwierf. Ook de pers stond positief tegenover dit beginwerk, waarvan
men verwachtte dat het wel eens de inzet kon zijn van een blijvende Vlaamse
filmproduktie op gestadig winnend kwaliteitsniveau. Het is hier niet de plaats om na
te gaan waarom het filmwerk van Vanderheyden niet evolueerde in de goede richting
met ‘De Witte’ ingeslagen, doch daarentegen weliswaar aan een ritme van een tot
twee films per jaar, steeds meer en meer ontaardde tot gemakkelijke kluchten in
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Antwerps dialect. Zeker is het alleszins dat de financiële problemen sterk hun invloed
deden gelden. Anderzijds is het wel eigenaardig dat Jan Vanderheyden, die toch
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Ernest Claes en zelfs Felix Timmermans om scenario's vroeg en bovendien het
bekende blijspel van Jos Janssen ‘De Wonderdoktoor’ verfilmde, nooit inspiratie
zocht bij Hendrik Conscience.
Wie dat wel deed was een andere Antwerpenaar: Gaston Ariën, een bekend
impressario. In samenwerking met Hendrik Gonnissen bewerkte hij het boek ‘Baas
Ganzendonck’ tot een filmscenario. Zulks gebeurde in 1942, en Ariën hoopte dat de
Duitse produktie-maatschappij ‘Terra-film’, die een verfilming van Streuvels' ‘De
Vlaschaard’ geproduceerd had, zich ook wel zou interesseren voor zijn scenario.
Daar kwam niets van terecht, zodat Gaston Ariën na de bevrijding op zoek kon gaan
naar de nodige fondsen om zelf de film te produceren. Begin augustus 1945 kon er
met de opnamen gestart worden: gedeeltelijk op een domein in Kontich gedeeltelijk
in de vrij goed geëquipeerde studio Sonart te Brussel.
Het was een, alle verhoudingen in acht genomen, vrij grootse onderneming. Ariën
wou duidelijk aansluiten op het sukses van de allereerste Vanderheyden-film (De
Witte), en daarom ook alle tekortkomingen waarin de Antwerpse kineast later
vervallen was, vermijden. Zo werd b.v. veel aandacht besteed aan de dialogen, die
de in de Antwerpse KNS en Brusselse KVS gerecruteerde vertolkers en vertolksters
in correct Nederlands debiteerden. Voor het kasteelvolk, waaronder de pronkerige
Baas Ganzendonck zo graag verbleef werden acteurs en actrices gezocht in het
Brussels franstalige ‘Théâtre des Galeries’ en zij spraken ook frans, wat bijal een
juiste weergave was de verhouding boerenvolk-kasteelvolk in de tijd van Conscience
en nog lang daarna. De titelrol werd vertolkt door Robert Marcel, zijn dochter Liesje
was Cary Fontein, en haar hartsgeliefde Karel, de brouwerszoon, werd uitgebeeld
door François Bernard. De grootste openbaring evenwel was Luc Philips, als de
knecht Kobe, die toen voor de allereerste maal bewees hoezeer geschikt

Siska Van Rosemael. TV-spel naar Hendrik Conscience, met Laurette Muylaert, Erna Palsterman,
Lia Lee e.a. (Foto B.R.T.)

hij was voor een audiovisiueel medium, wat later overvloedig bewezen zou worden
in films en tv-uitzendingen.
Een grote inspanning werd ook gedaan op het gebied van enscenering: zo werd
b.v. een groot schuttersfeest ingelast en verder ook een bal op het kasteel van de
baron. Dat waren zoveel mogelijkheden tot folkloristische scènes en zang- en
dansnummers, waarvoor J. Antoon Zwijsen een aantrekkelijke muziek schreef.
Kortom het was een verzorgde en onderhoudende film, een beetje in de stijl van
de Duitse landelijke komedies, die wij de hele bezetting lang te zien kregen. Daar
ligt wellicht de oorzaak dat de film, na een geestdriftige première te Antwerpen op
15 november 1945, helemaal niet insloeg bij het publiek: dat was immers te zeer in
beslag genomen door de vele Amerikaanse films die na meer dan vier jaar wachten
thans in alle bioscopen weer te zien waren.
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In de daaropvolgende jaren is andermaal de idee gelanceerd om ‘De Leeuw van
Vlaanderen’ te verfilmen, o.a. in 1952 ter gelegenheid van de 650e verjaardag van
de Guldensporenslag. Het bleef bij voornemens, berekeningen en vage plannen. Pas
nu in 1973 zijn wij aan de eerste volwaardige Conscience-verfilming toe. Het initiatief
ertoe gaat uit van de produktiegroep ‘Kunst en Kino’, die ook de producer was van
‘Mira’, naar Streuvels ‘De teleurgang van de waterhoek’ en - het gaat om een
verfilming van ‘De Loteling’. Nic Bal bewerkte de roman tot scenario, en hij is er
vanuit gegaan dat het sociaal klimaat dat de achtergrond van het verhaal vormt in de
film veel agressiever moet voorgesteld worden dan Conscience zich dat kon
veroorloven, alhoewel hij het zo wel bedoelde. ‘De Loteling’ filmversie 1973 - die
klaar moet komen tegen de lente van 1974 - wil dan in de eerste plaats ook een scherp
beeld ophangen van het sociaal klimaat in Vlaanderen tijdens de eerste jaren van het
bestaan van het Koninkrijk België. Cineast is Roland Verhavert - ‘Het afscheid’ en
‘Rolande met de bles’ - en die hoopt met ‘De Loteling’ voor Vlaanderen een film te
zullen brengen, zoals ‘Adalen’ van Bo Wilderberg er één was met betrekking tot de
situatie van de arbeiders in het Zweden van rond de eeuwwisseling. Of deze film een
waardige hulde zal zijn aan de man die zijn volk leerde lezen, valt natuurlijk af te
wachten. Zeker is het dat er behoorlijke financiële middelen vergaard konden worden.
Het ministerie van Nederlandse Cultuur zorgde voor een stevige subsidie die zowat
60% van het voorziene budget dekt, de B.R.T. had er als co-producent ook enkele
miljoenen voor over, en in de privé-sector werd er eveneens geld gevonden. Alleszins
zijn de initiatiefnemers er rotsvast van overtuigd dat ook tegen het einde van de 20e
eeuw een verhaal van Hendrik Conscience nog steeds stof genoeg bevat om zowel
voor het Vlaams als voor een internationaal publiek een boeiende film te maken. En
dat wil toch wel wat zeggen!
Joz. van Liempt
J. Blockxstraat 87 2510 Mortsel

De arme edelman. TV-spel naar Hendrik Conscience, met Senne Rouffaer, Doris Van Caeneghem
e.a. (Foto B.R.T.)

De gierigaard. TV-spel naar Hendrik Conscience, met Maurits Goossens, Rosemarie Bergmans, e.a.
(Foto B.R.T.)
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11
Hendrik Conscience en Duitsland

Conscience moest wel doordringen over de grenzen van het land dat eertijds als
‘meest vertaalgraag’ bekend was: kreeg hij immers niet tweemaal - in 1854 en 1869
- de Staatsprijs van zijn land; bracht de hoofdstad hem in 1881 niet een grootse hulde
naar aanleiding van het verschijnen van zijn honderdste werk en richtte Antwerpen
hem in 1883 niet een gedenkteken op?
Melchior von Diepenbrock, die in 1853 als kardinaal-prinsbisschop van Breslau
stierf, een vriend van mystiek en vertaler van Lope de Vega en Sint-Jan van het
Kruis, had hem reeds zonder dit alles ontdekt. Als eerste in Duitsland wees hij met
nadruk op de waarde van de jonge Conscience, de Vlaamse Walter Scott - zoals
Anselm Salzer hem later noemde. Von Diepenbrock had drie van Consciences
novellen in het Duits vertaald. Deze verschenen ni 1845 onder de titel ‘Vlämisches
Stilleben’.
Alexander von Humboldt had een enthoesiaste brief aan Conscience geschreven;
koning Ludwig van Beieren had hem de ‘Orde van de heilige Michael’ verleend en
Friedrich Wilhelm van Pruisen verhief hem in de ‘Orde van de Rode Adelaar’. Ook
in Hessen kreeg hij ‘het ereteken van Filips de Grootmoedige’. Op die Duitse vertaling
van zijn werken volgden dra vertalingen in het Frans, het Engels, het Italiaans en het
Noors. In Duitsland was hij als ‘erster flämischer Romancier’ voorgesteld - hij was
de eerste Vlaamse romanauteur die überhaupt vertaald werd -; men verleende hem
de titel ‘Vater des flämischen Romans’. Conscience werd overigens in 20 talen
vertaald; in vier vreemde landen verschenen verzameluitgaven, zowel als
keuzeuitgaven, van zijn werk; de Duitse Conscience-uitgave was met haar 75 banden
evenwel de meest omvangrijke; de Franse uitgave volgt hierop met 60 banden.
Consciences eerste roman ‘In 't Wonderjaer’, 1837, waarbij hij in het voorwoord
de lezer waarschuwde ‘Het is een roman! Schrikt niet!’, moest toch negen jaar op
zijn vertaling in het Duits wachten (‘Das Wunderjahr’, 1846). Daarna echter ging
het vlot vooruit. Nog in hetzelfde jaar volgde het meest succesrijke ‘De Leeuw van
Vlaanderen’ (‘Der Löwe von Flandern’), dat in het Duits ver boven de 100 drukken
beleefde.
Het jaar 1846 was het jaar van doorbraak voor Conscience in Duitsland; de jaren
1853, 1856 en tenslotte 1876, waren hoogtepunten van zijn oeuvre. In Consciences
briefwisseling met uitgever Van Dieren wordt in 1858 herhaaldelijk gesproken over
‘Mr. Arenz, myn duitsche vertaler te Praeg’, aan wie ‘versproken is, dat hij de
proefbladen myner werken opvolgend zal ontvangen’ (Degroote, H.C. en zijn
uitgevers, blz. 74).
De vertalers van zijn eerste werken - van de eerste jaren - zijn tot aan de eerste,
Melchior von Diepenbrock - in ruime mate vergeten, naarmate de meeste werken
later veelvuldig opnieuw vertaald werden volgens de eisen van de tijd. In de
bibliografie van Prosper Arents kan men enkele namen vinden; de vertalers van de
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20e eeuw kan men nagenoeg volledig vinden in de bibliografie ‘Zuidnederlandse
Literatuur in Vertaling’, door Hugo Tomme en mij uitgegeven en in het jaar 1961
te Hasselt verschenen. Enkele der bekendste Duitse vertalers, die zich met Consciences
werk inlieten waren A. Steinbach, G. Gärtner, G. Goyert en A. Scholz. Al ligt de
bloeiperiode van het Consciencewerk in Duitsland ook in de 19e eeuw, toch
verschenen er in de 20e eeuw een aanzienlijke reeks nieuwe drukken; vooral zijn
‘Leeuw van Vlaanderen’ verscheen tot aan de Tweede Wereldoorlog in herdruk. Na
de vaststelling dat Consciences ‘Leeuw’ een ‘echt volksboek werd’ en zelfs ‘100 jaar
na zijn eerste verschijnen (dus 1946) nog steeds door de Duitse jeugd gelezen werd’,
gaf Karel Jonckeere in het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’, 1953 volgende bedenking:
‘Misschien ligt het aan de vertaling ofwel aan de vechtersmentaliteit van de
over-Rijnse jeugd’. Hij voegde erbij ‘dat de Vlaamse jeugd haar Duitse tijdgenoten
van heden op die weg niet zo flink meer volgt.’ Had iemand anders deze bedenking
gemaakt, dan zou men deze uitlating volledig ernstig genomen hebben en daaruit
hebben kunnen besluiten dat Consciences werk in Duitsland een langer leven
beschoren zou zijn dan in eigen land. Maar...
Wat was het nu dat het succes van Conscience in Duitsland verzekerde? Hij was
de eerste auteur van de ‘moderne Vlaamse literatuur’ die opzien baarde, die in eigen
land een buitengewoon succes kende en voor wie zich het vertaalgrage buurland in
het oosten interesseerde. Zeker, dit feit moet men voor ogen houden. Toch is er meer:
Hoffmann von Fallersleben, die zijn ‘Horae Belgicae’ uitgaf; de naar Vlaanderen
gerichte oproepen tot een culturele activiteit door Ernst Moritz Arndt, Ludwig Uhland,
Jakob Grimm; de initiatieven van en om de universiteit van Breslau; de eerste
contactlijnen uit het Münsterland: dat alles moet in dit verband samen gezien worden.
De tijd was rijp, kan men zeggen en in deze rijpe tijd viel Consciences geluksuur.
Jan Frans Willems mag nu nog de wegbereider in eigen land geweest zijn, toch
muntte Conscience uit door de volkse schrijftrant, de boeiende voorstellingswijze,
de romantische invloed, het historisch ontwaken, de romantisch-naturalistische
beschrijving van de kleine man. Zo werd Conscience iemand die over de grenzen
heen zijn stem verhief, daar hij een taal sprak die, ook in vertaling, door de kleine
man, de brede volkslaag, begrepen werd. Juist immers tot deze kleine man en deze
brede volkslaag richtte Conscience zich, niet tot de universiteit.
Hij vond de weg naar de wereldliteratuur. Dat kan wel voor de mens van vandaag
die naar Consciences werk grijpt enige verwondering wekken. Een auteur van onze
dagen merkte hierbij op: ‘Hadden die schrijvers het toen toch gemakkelijk!’ Zo is
het echter niet! Conscience was de eerste en, gedurende lange tijd, de enige, hoewel
velen na hem - en soms zoals hij - schreven. August Snieders kon deze stap niet
nazetten; Virginie Loveling heeft het ook niet klaargespeeld; zelfs Anton Bergmann
moest dit succes verzaken.
Streuvels was de tweede bestseller-auteur in het buitenland, Timmermans de derde,
en ook hij bleef dit voor lange tijd. Toch zal nauwelijks een literatuurhistoricus het
willen in twijfel trekken, dat genoemde auteurs even goed konden schrijven als
Conscience en dit ook deden. Het geheim evenwel van de doorbraak is tot heden nog
niet ontdekt; het kan enkel verklaard worden door een constellatie van feiten, waarbij
af en toe het geluk een niet geringe rol speelt.
De literatuurhistoricus die in de 19e eeuw in het duitstalig gebied een leidende
verantwoordelijkheid had voor de ‘Geschichte der Weltliteratur’, Dr. Johannes
Scherr, Professor Geschiedenis in Zürich, gaf Conscience een plaats in zijn ‘Illustrierte
Geschichte der Weltliteratur’. Ik citeer hier de jubileumuitgave (10e druk) uit het
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jaar 1899, uitgegeven door Professor Haggenmacher: ‘Einen europäischen Ruf hat
Hendrik Conscience gewonnen. Anfangs der historischen Romandichtung zugewandt
(“Der Löwe von Flandern”) erkannte
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er bald, dass seine Gaben nicht nach dieser Seite lägen, und er machte sich fortan
die Schilderung flämischen Natur- und Menschlebens zur Aufgabe. Diese hat er denn
auch höchst anziehend gelöst. Was nur je ein niederländischer Malpinsel im Genre
des Stillebens leistete, das hat Conscience mit der Feder geleistet. Seine zahlreichen
novellistischen Bilder und Bilderchen flämischer Still- und Kleinlebigkeit sind von
dem Duft tiefer Gemütlichkeit angehaucht.’
Hier wordt zeer duidelijk gewezen op het eigenlijke criterium dat Conscience
beroemd maakte: Hij was de ‘schilder met de pen’; hij was de grote novellist, niet
de ‘historicus’ of de ‘historiserende schrijver’. Hij was voor de wereldliteratuur niet
de schepper van de ‘Leeuw van Vlaanderen’ - maar de miniaturist, de late nakomeling
van Van Eyck.
In zijn groots opgezette ‘Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur’, in 5
boekdelen, heeft Prof. Dr. Anselm Salzer in het derde deel - ik citeer hier de 2e druk
van 1927! - het werk van Melchior van Diepenbrock, de reeds vermelde Duitse
Conscience-vertaler, geprezen. Hij schrijft o.a.: ‘Er war der erste in Deutschland,
der nachdrücklich auf den jungen Conscience (geb. 1812), den Vlämischen Walter
Scott, hinwies, er übersetzte drei seiner novellen, die 1845 unter dem Titel
“Vlämisches Stilleben” erschienen, ins Deutsche’.
Evident was het pas in een geschiedenis van de Nederlandse literatuur dat het werk
van Conscience naar waarde kon geschat worden. Laten wij in de 19e eeuw
terugblikken. In het laatste deel van zijn ‘Geschichte der niederländischen Literatur’,
dat zonder jaaraanduiding in Leipzig, wel echter nog in de laatste jaren van de 19e
eeuw, verschenen is, schrijft Prof. L. Schneider:
‘In den südlichen Niederlanden war es einer vor allen, der den flämischen
Dichterruhm hoch erhoben hat; es war kein Dichter, d.h. er schrieb nicht in Versen;
aber er war doch einer der grössten, die je in flämischer Sprache des eigenen Herzens
und der Nationalseele Liebe und Lust im Brennspiegel ihres poetischen Schaffens
aufgefangen haben. Wenn freilich die Kennzeichen eines Dichters Krankheit,
Verstimmung, Weltschmerz sind, dann ist Hendrik Conscience, 1812 bis 1883, kein
Dichter. Die hinreissende Kraft seiner Kunst trägt anderen Stempel. Über seines
Landes Grenze hinaus gilt er. Der Fürstbischof Diepenbrock in Breslau übersetzte
von ihm Flämisches Stilleben, Regensburg 1849, und weitere zwei Auflagen... Das
Kennzeichnende seiner Eigenart ist eine ganz wunderbare Beobachtungsgabe. Man
lese nur De Loteling, Baes Gansendonck, Houten Clara, Blinde Rosa, Rikketikketak,
De arme Edelman, Moeder Job, u.a. - Es klingt wie ein Echo aus dem eigenen Gemüt
dem Leser entgegen, wenn sich der Dichter vor der Angst des Irdischen hinaussehnt
in die friedvolle, einsame Heide, wo er träumen kann von Gott, von der Zukunft, vom
Vaterland, von Friede und Liebe. Und in solchen Träumen windet er seine schönsten
Kränze für sein Volk.
Wundervoll wie ein Traumstoff ist auch dessen Form. Natur und Menschenherz
offenbaren sich durch ihn in einfach wahrer und schöner Weise. Nichts schöneres
ist über den Dichter Conscience geschrieben worden, als Schimmels Artikel im Gids
vom Jahre 1856. Auch er, wie einst Vondel, ist dem Verdacht nicht entgangen, sich
um ehrgeiziger Pläne willen so eng an den katholischen Kultus angeschlossen zu
haben. Vielleicht hat zuweilen der Dichter bei dem Kampf unter einer Parteifahne
Schaden gelitten. Das ist aber nun schon Jahre lang ausgeglichen mit gerechter
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Wage. Wie viele Neuerer auch in Belgien seiner Fahne folgen, er ist und bleibt der
beste.’
Over het volledige werk van Conscience heeft

Getekend portret van Hendrik Conscience door P. Verhaert. (Foto C.I.A., Gentbrugge)

Martha Hechtle, in 1942, voor het eerst zakelijk en uitvoerig geschreven. Zij deed
dit in haar boek ‘Die flämische Dichtung von 1830 bis zur Gegenwart’ in een
literatuurhistorisch verantwoorde vorm (blz. 15-19). Zij ook noemt hem de ‘damals
bekannteste und volkstümlichste Persönlichkeit’ en stelt zijn ‘europäische Geltung
über die Grenzen hinaus’ vast.
Aan Conscience heb ik zelf in mijn eerste geschiedenis van de Vlaamse roman,
‘Die Stimme des Schwarzen Löwen’, 1961, een eigen hoofdstuk met de titel ‘Die
Geburtsstunde’, gewijd. In ‘Die moderne flämische Literatur’, 1962, een boek dat
als pocket zeer ruime verspreiding kende, poogde ik Consciences
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rol aan te tonen in het geheel van de Vlaamse literatuur en tevens zijn betekenis voor
ons allen.
Aan de hand van laatstgenoemde werken orienteert zich de lezer in het Duitse
taalgebied - en ver daarbuiten - die in zijn literatuurinteresse meer zoekt te vernemen
over Conscience en zijn werk, vooral als hij het Nederlands niet machtig is. Wie vlug
eens iets wil naslaan, neemt meer beknopte handboeken ter hand en vindt bvb. in
‘Meyers Handbuch der Literatur’, 2e druk, 1970: ‘Conscience ist der grösste Vertreter
der flämischen Romantik. Er verfasste mehr als neuflämischen Literatur und
Begründer der 100 Romane in der Art von W. Scott. Mit ‘Hoe men schilder wordt’
begann er die Reihe jener packenden und gefühlvoll erzählten kleinen Geschichten
um Antwerpen und des flämischen Volkslebens, die ihn berühmt machten. In de
‘Lexikon der Weltliteratur’ van Gero von Wilpert - 1963 - kan men lezen: ‘Flämischer
Erzähler und Mitbegründer der neuflämischen Literatur. Sein Roman “In 't
Wonderjaer” erregte grosses Aufsehen als das erste in flämischer Sprache erschienene
Werk der neuen Literaturepoche. 1838 fand “De leeuw van Vlaanderen” des Inhalts
wegen grösste Beachtung als Verherrlichung der “Golden-Sporen Schlacht”, der
flandrischen Kämpfe gegen Frankreich anfangs des 14. Jh. Der Roman machte
Conscience weit über die belgischen Grenzen hinaus berühmt; er erhielt vom König
des neuerrichteten Staates eine Unterstützung.’
Ook hier wordt de navolging van Walter Scott beklemtoond.
De grootste en recentste Duitse encyclopedie ‘Meyers enzyklopedisches Lexikon
in 25 Bänden’ waardeert, in de in 1972 verschenen 5e band, Conscience als ‘der
grösste Vertreter der neuflämischen Literatur und Begründer der flämischen
Romantik’. In band F-L, die nog dit jaar zal verschijnen, volgt de situering van
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Conscience in de Vlaamse literatuur, die hier voor het eerst in een Duitse encyclopedie
in haar geheel voorgesteld wordt.
Het feit dat de Vlaamse literatuuroverzichten die in het Duits verschijnen
Conscience naar passende waarde schatten, dat literatuurlexica in de Duitse taal,
encyclopedieën en nagslagwerken inlichtingen verschaffen over zijn werk, heeft niet
kunnen verhinderen dat Consciences werk na de Tweede Wereldoorlog van de Duitse
boekenmarkt verdween. Dit lot moest Consciences werk delen met het werk van zo
veel klassieke auteurs die naar bibliotheken en archieven verbannen werden en daar
op hun heropstanding wachten.
Of in het tijdperk van ‘Love Story’ een nieuwe interesse voor Conscience zal
gewekt worden, of een neo-romantische beweging de

eindelijk verwachte Duitse ‘Dünndruckausgabe’, die het werk van de klassieke
auteurs doorgaans adelt, zal te voorschijn roepen, blijft een vraagteken. In Duitse
boekenwinkels vraagt men tevergeefs naar de naam Conscience. Af en toe duikt een
van zijn werken in het antiquariaat op, in oorspronkelijk Vlaamse uitgave ofwel in
Duitse vertaling; soms - heel zelden - raakt een Conscienceboek in een openbare
boekenverkoop verzeild - maar dan onder speciale gedaante.
Zo heb ik onlangs nog een zeldzame combinatie in een verkoopscatalogus kunnen
ontdekken: vredevol door een linnen rug van de 19e eeuw samengehouden, ‘De
Plaeg der Dorpen’ van Hendrik Conscience, tweede uitgaef, Antwerpen 1855, met
‘Mengelgedichten’ door L. De Wulf, onder-kommissaris van Politie, verschenen te
Mechelen 1857, en op het eerste blad een opdracht eigenhandig door Conscience
aangebracht: ‘Mevrouw de Baronnes Von Rensberg aangeboden tot waardering van
haar vereerend bezoek, Antwerpen den 21 april 1856 - Conscience’.
Dat geen enkele Duitse bibliotheek of geen enkel verzamelaar of
handschriftenarchief voor deze bundel interesse toonde, kan bezwaarlijk tot eer van
deze instanties of personen strekken. Wel is het een bewijs dat Conscience in het
Duitse taalgebied in ruime mate zijn image verloren heeft, vooral als men daarbij
nog voor ogen houdt dat een uitgave van zijn volledig werk in 75 boekdelen eens
voor een Duits uitgever een volstrekt winstgevende zaak was. Conscience deelt een
beetje het lot van de Weimardichter uit de tijd van Goethe, August von Kotzebue,
die gedurende generaties ook tot de meest gevierde en meest uitgegeven auteurs
behoorde, maar nu eveneens zijn bestaan alleen nog in literatuurgeschiedenissen en
naslagwerken moet voortslijten.
Conscience is dood; dit woord geldt niet alleen als getuigenis over de mens; het
geldt tegenwoordig ook grotendeels voor zijn oeuvre. Toch blijft zijn historische
verdienste bestaan: hij was en blijft de schepper van de moderne Vlaamse roman,
de stamvader van een hedendaagse generatie prozaschrijvers, waaruit, spijtig genoeg,
slechts een klein aantal hem een beetje eer betuigen; hij blijft de ‘schilder met het
fijn penseel’ onder de schrijvers, de romanticus, die ons steeds weer, ook zonder dat
wij zijn werk lezen, ons weet eraan te herinneren dat literatuur geenszins
verstandsakrobatie is en kan zijn; dat de kunstenaar degene is die ons hart aanspreekt.
En wat hebben we tegenwoordig nog meer nodig?
Georg Hermanowski 53 Bonn - Bad Godesberg 1 Zeppelinstrasse 57 (vert. Joost
Vanbrussel)

Vlaanderen. Jaargang 22

241

vlaanderen
Poëtisch bericht
Deze rubriek is voorbehouden aan onuitgegeven geselecteerde gedichten van
leden of abonnés. Adres: Redactie, Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.

een verhaal niet eens van niemand tot niets
en daartussen het lichaam van doden en bewaren
een vreemde vreugde om de pijn.
de vale vogel, wrange poëzie, lacht en vlucht.
schrijf daarover een verhaal: niets.
stil jij de steppen maar die stormen,
elke ochtend schuif ik een nieuwe dood voorzichtig
in je mond; elke avond breekt zich een holte voor hoop.
tussen de uren kruipt een spin,
haar wachten even waanzinnig als het vluchten
uit het huis, even roekeloos
de tekens die ze achterlaat.
en smeltend de sneeuw waarover liefde
zich vangnetten bouwt
tot het kind zich waaghalst in een keel,
kokhalzend begrijpt dat het de dagen draagt
en oeverloos stilten bevraagt in je hoogste verwachting.
een steen in zwijgend water, zo trekt het rimpels
in je hoofd tot de laatste der vredige
dromen tussen doden en bewaren
weg zal lopen met de namen.
zo werd het traagste lichaam van oktober het koudste.
maar het eerste ook dat met zijn bloed geen water mengde;
waarin langzaam stolde dit besef: dat schotwonden
openblijven zolang er geen vrede of terugweg is.
want het gevaarlijkste blijft steeds het mooiste vuurwerk
met de dood tot plots je huid verschroeit in gensters,
de dagen aan het krimpen zijn, ogenblikkelijk,
zoals een slak smelt tot één enkel stilstaand spoor.
maar het verhaal daarover: gaat van mij niet naar jou,
het spreekt niet eens van niemand tot niets.
de longie bea
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priesterlijk gebed tot de ‘jaloerse god’
Er wordt, Heer, als ik sterf, geen vrouwenhart gebroken;
geen kinderoog staat star van niet te harden leed;
het zal geen streling zijn, als 't oog mij wordt geloken,
met onbewogen hand, door wie zijn plicht wel weet.
Er zullen bij mijn graf maar weinig tranen leken
en bloemen liegen licht een huichelend verdriet.
In steenschrift mag er staan: ‘Gedenk hier onder smeken
de ziel van wie gemis noch leemte achterliet’.
Ben ik zo ver genoeg voor U teruggetreden,
voor U die naijver vrijmoedig hebt beleden
zodat ik slechts voor U om liefde werven mag?
Laat bij mijn groeve, Heer, een treurwilg soms wat schreien,
héél even schreien, tot de merel weer met blije
en stoute tonen roept op 't dagen van Uw Dag.
7.6.73
S. Anderus
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de dubitatione
Is er een ‘waarom?’ voor de zon,
een ‘waarom?’ voor de nacht,
voor de duizend kleine dingen,
die het leven kwistig bracht?
Is er een ‘waarom?’ voor de liefde,
en een ‘waarom?’ voor de haat,
en voor de duizend kleine schakels,
op die tussentijdse levensmaat?
Waarom gaat het leven glanzend open
en sluit het zich in doodse nacht?
Waarom plooit het zich in bonte pauwepracht,
om daarna in heimwee te verlopen
Jos Boven

dragen zij wolken
dragen zij wolken als adem en hoopvol het schroot
voor wat liefde en afscheid bekroont.
het woord dat geen klank keert herkent
hun namen bij het overslaan wanneer
met vingers traag van onthalen zij zich inbouwen
zoals klokkend de waterspin.
geboren, en soms ook verloren, gestorven allicht
toen bomen geen lippen vertelden
regens geen vingers herkenden
daken zich wierpen
als stenen vlinders boven het licht.
de longie bea

Verbondsberichten
Sekretarlaten: Antwerpen: J. Van Rooy, Potgleterstr. 15 - Limburg: A. Dusar,
Mombeekdreef, Hasselt - Oost-Vlaanderen: A. de Longie, Heuselstr., Ooike Algemeen: J. Van Remoortere, Pontonstraat 12, Oostende.

Nieuwe leden
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Onze raad van beheer aanvaardde in zijn, laatste zitting de volgende nieuwe leden
van ons Kunstenaarsverbond, welke wij langs deze weg allen van harte welkom
heten.

Antwerpen
Max Appelboom, Antwerpen (P); Guy Peter Cuyvers, Mol (P); Miel Geysen,
Antwerpen (D); Paul R. Goris, Antwerpen (P); L.P. Pauwels (ps. Paul van
Morckhoven, Antwerpen (D); Alicja Rymovicz, Antwerpen (P); Ludo Scharpé,
Boechout (L); Raymond Schroyens, Mechelen (M); Frans Steeno, Mechelen (P).

Brabant
Roland Deleu, Winksele-Velle (P); Jean Raeymackers, Tienen (P).

Limburg
Leo Feyaerts, Echt (Ndl. L.) (P); Dr jur. Philippe Rotsaert, Hasselt (L); Jean Schols,
Veldwezelt (P); Pol Wilmots, St.-Truiden (P).

Oost-Vlaanderen
Emiel Colman, Lokeren, (P); Germain De Rouck, Ronse (P); Ria Hendrix (mevr.
Ludo Mariman), St.-Niklaas; Johan Huys, St.-Martens-Latem (M); André De Bock,
Merelbeke (P).

West-Vlaanderen
Lies Bouckaert, Oostende (P); Fernand Bouckaert, Waregem (P); mevr. J. Broucke,
Oostende (P); Marie-Louise Cools, Oostende (P); Artur Degeyter, St.-Andries (Arch.);
Eric Ghysel, Oostende (P); Maurice Olders, Oostende (P); Liliane Roobrouck (mevr.
Cornil), Desselgem (P); Georges Tahon, Veurne (P); Willy Tibergien, Bredene (P);
Petrus van Assche, Oostende (P); Bob Van de Wijer, Stene (P); Jozef Vandromme,
Reningelst (L); Marthe De Spiegeleir, Kortrijk (P.)

Wij, geminoriseerden
Deze rubriek wordt uitgesteld tot volgend nummer, omdat wij over zoveel tekst in
betrekking tot Hendrik Conscience beschikten, dat wij acht bladzijden meer dan
voorzien hieraan hebben moeten wijden. Men zal echter niet lang hoeven te wachten:
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ons volgend nummer verschijnt reeds op 6 oktober n.a.v. de opening der grote Felix
de Boecktentoonstelling te Eindhoven.

Dagelijks bestuur C.V.K.V.
De Raad van Beheer van het Kunstenaarsverbond is na de algemene vergadering te
Male overgegaan tot de samenstelling van het nieuwe dagelijks bestuur.
Volgende wijzigingen werden gedaan:
- voor de dramatische kunsten werd de heer Leo Laerenbergh ondervoorzitter,
in vervanging van wijlen Antoon Vander Plaetse;
- voor de muziek werd de heer Kamiel D'Hooghe (Grimbergen) ondervoorzitter
in vervanging van de heer Jos Hanoulle, ontslagnemend beheerder, die lid blijft
van de redactieraad;
- voor Antwerpen werd de heer Jos van Rooy (Antwerpen) provinciaal
voorzitter, in vervanging van de heer Herman Vos, die ondervoorzitter blijft
voor de literatuur;
- voor Brabant werd prof. dr. Jules van Ackere (Brussel) provinciaal voorzitter
in vervanging van de heer Jos de Maegd, die lid blijft van beheer- en
redactieraad.
De heren Laerenbergh, D'Hooghe, Van Rooy en Van Ackere zetelen voortaan
van ambtswege in de redactieleiding van ons tijdschrift.

Buitenlands aktueel
Belangrijke buitenlandse tentoonstellingen
Duitsland
Kölner Kunstmesse: 29/9
Kunsthalle, Köln: Hanse in Europa (tot 16/9) Ost-Asiat. Museum, Köln: Chinese
kunst uit de Chingdynastie (tot 30/9)
Messegesellschaft, Düsseldorf: Internationale markt voor actuele kunst (29/9 tot
7/10)
Kestner-Gesellschaft, Hannover: George Rickey (tot 30/9)
Neue Galerie, Aachen: Ger Dekkers ‘Landscape Perception (tot 18/9) - Joachim
Nolden (tot 23/9)
Galerie Nierendorf, Berlin: Erich Heckel zum 90. Geburtstag (tot 20/11)
Museum am Ostwall, Dortmund: Russische Kunst der Gegenwart, Graphiken der
Avantgarde (tot 30/9)
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe: Deutsche Bilderbogen des 19. Jahrh. (tot
29/10)
Essentho-Korbach: Lieve van Calbergh (tot 3 sept.)
National-Galerie, Berlijn: de jeugd in drieduizend jaar kunst (tot 7/10)
Rathaus Augsburg: Suevia Sacra (tot 16/9) - Frühe Kunst in Schwaben 7.-13.
Jahrhundert.
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Engeland
Hayward Gallery, London: Pioneers of Modern Sculpture, period 1890-1918 (tot 23
sept.) Corner Gallery, Lindfield: Jan Hoogsteyns (7/9 tot 29/9)

Frankrijk
Musée d'art moderne de Paris, Musée national
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d'art moderne, Musée Gallieni: Biennale de Paris 1973 (14/9 tot 21/10)
Grande Chapelle du Palais des Papes, Avignon: Picasso 1970-72 (tot 23/9)
Musée Delacroix, Paris: Delacroix ou la peinture libérée (tot 15/10)
Orangerie des Tuileries, Paris: Soutine (tot 17/9)
Fondation Maeght, St. Paul de Vence: Malraux-selectie (tot 30/9)
Musée des Arts décoratifs, Paris: 45 ans d'architecture, design, art (tot 23/9)
Bibliothèque Nationale, Paris: Trésors d'Orient (tot eind oktober).

Nederland
Rijksmuseum, Amsterdam: Italiaanse tekeningen uit de 17o E. (tot 2/12)
Stedelijk Museum, A'dam: Jean Tinguely (22/9 tot 25/11) - Peter Blake (29/9 tot
18/11) - Allen Rupersberg en James Rosenquist (6/10 tot 25/11)
Hist. Museum, A'dam: Amsterdam die grote stad (tot 1/10)
v. Reekum-Galerij, Apeldoorn: Het Nederl. Staatsieportret (tot 21/10)
Gemeentemuseum, Arnhem: Het gezicht van alledag (uit collectie Hed. kunst van
Utrecht (tot 8/10)
Prinsenhof, Delft: Oude kunst- en antiekbeurs (tot 20/9) - Collectie
Oranje-Nassaumuseum (tot 30/9)
Ind. Ethn. museum, Delft: Kalimantaen, mythe en kunst (tot 3/12)
van Abbe-museum, Eindhoven: Eigen collectie in nieuwe opstelling (tot 30/9)
Gemeentemuseum, Den Haag: Muziek in beeld (tot 5/11)
Noordbrabant museum, Den Bosch: Timmermans schrijver/schilder (tot 16/9)
Sted. museum, Schiedam: Varianten, Nederl. geometr. abstracten (tot 1/10)
Nat. Hist. museum, Tilburg: Wat leeft er in het bos? (tot 1/10)
de Koningswei, Tilburg: ‘Dat kan mijn zoontje van 6 jaar ook’, 100 jaar kartoons
over Moderne Kunst (tot 15/10)
Zaanse Schans, Zaandam: Tegels van toen (tot 1/10).

Vatikaan
Op 23/6 werd het Vatikaanse museum voor Kerkelijke Hedendaagse Kunst geopend
en binnen enkele maanden voor het publiek toegankelijk verklaard. Ongeveer 600
werken van 200 schilders, waarbij praktisch alle grote namen der moderne kunst.
Bedoeling is het wederzijds onbegrip van Kerk en Hedendaagse Kunst te doorbreken.
Paulus VI verklaarde de vernieuwing van de kerkelijke kunst te wensen evenals de
ontwikkeling van een godsdienstige kunst, die een kind van onze tijd zou zijn.

USA
The Museum of Modern Art, New York: Miró (oktober)
The Philadelphia Museum of Art: Marcel Duchamp (tot 11/11).
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Zwitserland
Centre Int. de la Tapisserie, Lausanne: Biënnale van het wandtapijt (tot 20/9)
Kunstmuseum, Bern: Paul Klee (tot 14/10).

Siac - int. vereniging van christelijke kunstenaars
Van 18 tot 21 november gaat in de Paulus-Akademie van Zürich-Witikon een
colloquium door van de Vereniging, voor het germaans taalgebied (duits, nederl.,
skandin.). Leden en sympathisanten zijn er welkom. Het staat in het teken van het
thema ‘Menselijk leven’ - ‘De woonwereld en het kreatieve handelen’. Referaten
zijn o.m. ‘Wohnen in Neubausiedlungen’ (Alfred Paffenholz van de NDR), ‘Grootheid
en ellende van de geëngageerde kunst’ (Rainer Volp), ‘Kreatieve individualiteit’
(Dahinden), ‘Wie kann verloren gegangen Nachbarschaft wiedergewonnen werden?’.
Inschrijven: SIAC-Regional-Sekretariat, 5 Köln 80, Buchheimer Ring 4, Postfach
801046.
Siac-voorzitter Dr Justus Dahinden (Zürich) werd erelid van het American Institute
of Architects. - Dr Franz Tack (Köln) Siacs regionale sekretaris werd gehuldigd bij
zijn 65o verjaardag. Ook ‘Vlaanderen’ sluit zich aan bij deze huldiging.

Richard-Wagnerfestspiele Bayreuth 1973: een nieuwe inhoud
Hoewel er dit jaar geen nieuwe produkties op het programma stonden, en dit bestond
uit een herneming van Wolfgang Wagners enscenering van ‘Die Meistersinger von
Nürnberg’ 1968, Götz Friedrichs enscenering van ‘Tannhäuser’ 1972, de legendarische
Wieland Wagnerenscenering van ‘Parsifal’ (die trouwens voor de allerlaatste maal
aan bod kwam!) en Wolfgang Wagners enscenering van ‘Der Ring des Nibelungen’,
is en blijft Bayreuth wellicht het meest unieke festival ter wereld, alleen al door de
beroemde en steeds weer aanwezige atmosfeer. Toen Richard Wagner in 1876 de
Festspiele opende, was het hem vooral te doen om het uitvoeren van zijn werken in
voor die tijd optimale voorwaarden. Nochtans waren de meeste wensen van de
komponist slechts op papier mogelijk. Thans is de realisatie van zijn werken niet
langer een utopie. Wagner heeft waarschijnlijk zelf nooit kunnen vermoeden, dat de
Festspiele, zijn Festspiele, de gehele Westeuropese muziekkultuur zouden
beïnvloeden, dat zij aan de basis zouden liggen van alle festivals over de gehele
wereld. Eén ding wist hij wel: dat de Bayreuther Festspiele uniek zouden zijn!
Bayreuth heeft het echter niet altijd gemakkelijk gehad. Na Wagners dood nam
Cosima Liszt de leiding ervan. Zij werd opgevolgd door Siegfried Wagner, de zoon,
en na hem door Winifred Wagner. In 1951, na WO II, werden de beide kleinzoons,
Wieland en Wolfgang, de effektieve leiders. Met hen brak ook een nieuwe tijd aan,
een tijd van zoeken en werken, een tijd van revolutionaire ideeën. De tijd van de
‘Neue-Bayreuth-Stil’ zou de hele opvatting over muziekteater andere banen opsturen.
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Zelf gegroeid uit de noodzaak te moeten werken met het uiterste minimum, werd de
‘Neue-Bayreuth-Stil’ synoniem van soberheid in dekors, tijdloze uitbeelding,
grandioze realisaties. Het begrip ‘Gesamtkunstwerk’ kreeg voor het eerst zijn volle
betekenis: dekors, kostuums en regie werden volwaardige partners van muziek en
zang in de produktie. Bayreuth was niet langer een ‘Tempel’.
Omstreeks het midden der zestiger jaren begon zich echter een nieuwe idee te
realiseren in Bayreuth: de ‘Werkstatt-Idee’. Bayreuth begon te evolueren naar een
studiecentrum. En thans is dit nieuwe koncept volledig waar geworden. De breuk
met de traditie is totaal. De verering en de sterrenkultus is definitief op de achtergrond
geschoven; de studie, de eksploratie van het Wagneriaans oeuvre staan nu centraal.
Jaar na jaar ziet men in Bayreuth nieuwe ideeën opduiken, nieuwe namen, nieuwe
resultaten. Daarvoor moest in Bayreuth een team worden gevormd, en Wolfgang
Wagner, die na de dood van zijn broer de algehele leiding van de Festspiele kreeg,
is een ideale koördinator. De Bayreuther Festspiele kregen onder zijn leiding veel
weg van een universiteit, waarvan hij de rektor is. Elke produktie, elke opvoering,
is a.h.w. een kollege, gewijd aan één meesterwerk. De Festspielgasten zijn het
auditorium, de regisseurs, dirigenten en uitvoerders lijken net professoren, assistenten
en werkleiders. En hier speelt de atmosfeer opnieuw een zeer belangrijke rol: nergens
elders bestaan er dergelijke hechte kontaktmogelijkheden tussen publiek enerzijds
en realisators en uitvoerders anderzijds. In een kompleet ontspannen sfeer is er een
wisselwerking van ideeën. Na de ‘Tempel’-periode en de daaropvolgende ‘Neue
Bayreuth’-periode, zou ik thans kunnen gewagen van de ‘Aktuelle Bayreuth’-periode:
Bayreuth als studiecentrum voor de Wagnerkultuur. De eerste tekenen kwamen in
1969 met de nieuwe produktie van ‘Der fliegende Holländer’ door August Everding;
de definitieve doorbraak kwam echter pas vorig jaar met Götz Friedrichs produktie
van ‘Tannhäuser’. Het koncept ‘Gesamtkunstwerk’ is voor de allereerste maal in
zijn totaliteit in de praktijk omgezet. In 1852 schreef Richard Wagner: ‘Mir ist mit
blossen “Sängern” gar nicht gedient: ich will tüchtige Schauspieler, die singen können,
und so lange ich die nicht finde, wird die Aufführung meiner Werke immer auch mir
ein Schatten bleiben’. Inderdaad, veel te lang hebben vokale prestaties de bovenhand
gehad. Eerst met de ‘Neue Bayreuth’-periode werden zij gelijk geschakeld met regie
en produktie. Thans echter heeft het element ‘akteren’ voor het eerst de plaats
gekregen waar het recht op had.
Misschien voelt een deel van de oudere generatie van Festspielbezoekers zich
onwennig, misschien missen die mensen de statische zangvoordracht van tussen de
beide wereldoorlogen, maar indien dit zo is, hebben zij nooit begrepen wat
‘Gesamtkunstwerk’ betekent, erger zelfs, hebben zij nooit begrepen wat Richard
Wagner beoogde. Thans voelt men de relatie auteur - regisseur + akteur-publiek, is
er een kommunikatie auteur - publiek. De regisseur
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is de vertolker van een van de facetten van de oneindigheid aan
interpretatiemogelijkheden. Bayreuth 1973 werd het afscheid van Wieland Wagner
en de legendarische ‘Parsifal’. Vele Wieland-adepten jammeren om dit afscheid,
want zij vinden de produktie zò perfekt, dat zij die als een finaliteit in de
Wagnerkonceptie beschouwen. De produktie is inderdaad fantastisch, maar een
finaliteit is ze niet. Dat is trouwens geen enkele produktie. Bovendien is ze
superstatisch, en waar de statiek een prachtig dramatisch middel kàn zijn, is het
dubbel zo gevaarlijk als de dynamiek: statiek is niet vatbaar voor wijzigingen. Nu
betekenen drieëntwintig jaar een ongewoon lange loopbaan voor een produktie, en
slijtage is dan ook onvermijdelijk. Bayreuth kan noch mag bij een produktie, hoe
mooi en verdienstelijk die ook is of is geweest, blijven stilstaan. Er moet gezocht,
gestudeerd en gewerkt worden. Voor Bayreuth geldt maar één motto: ‘Was noch nie
sich traf, danach trachtet mein Sinn’.
Als ‘Werkstatt’, als studiecentrum staat Bayreuth, zoals geen enkel ander festival
ter wereld, voor een bijzonder moeilijke opgave: de vorming van hen, die morgen
het Wagneroeuvre over de hele wereld moeten uitdragen en doen appreciëren. Maar
Bayreuth lukt in dit opzet, dank zij een schitterende eensgezindheid van alle
medewerkers en vooral dank zij de prachtige koördinatie van Wolfgang Wagner.
Iedereen presteert er het maximum, en het is minder van belang of het resultaat
feilloos is: de perfektie is utopie, behoort niet tot het domein van het menselijke. Het
streven naar de perfektie echter wel, en dàt is in Bayreuth overvloedig aanwezig. In
die optiek zijn de Bayreuther Festspiele niet te evenaren.
Onder de jongeren lieten zich vooral René Kollo (Walther von Stolzing), Hannelore
Bode (Eva, Freia) en Gerd Brenneis (Siegmund, Walther von der Vogelweide)
opmerken. Uniek is en blijft Gustav Neidlinger (Alberich), en werkelijke sublieme
momenten van muziekteater leverden Karl Ridderbusch (Hans Sachs, Fasolt, Hunding,
Hagen), Hans Sotin (Veit Pogner, Landgraf Hermann von Thüringen, Titurel) Heinz
Zednik (Mime), Franz Mazura (Biterolf, Gurnemanz, Gunther), Bernd Weikl
(Wolfram von Eschenbach, Nachtwächter), Jean Cox (Parsifal, Siegfried) en Anna
Reynolds (Magdalene, Fricka, Waltraute). Dé prestatie kwam echter opnieuw van
Gwyneth Jones (Venus, Elisabeth, Sieglinde). Zij is a.h.w. de realisatie van wat
Wagner wou in hoogsteigen persoon: ‘einde tüchtige Schauspielerin, die auch singen
kann!’
Wat zal Bayreuth 1974 brengen? Een nieuwe produktie van ‘Tristan und Isolde’
is gepland met min of meer volgend team: dirigent: Carlos Kleiber, regisseur: August
Everding, dekors: Josef Svoboda, Isolde: Catarina Ligendza, Tristan: Helge Brilioth,
Brangäne: Yvonne Minton, Kurwenal: Donald McIntyre, König Marke: Karl
Ridderbusch. Het wordt beslist een nieuw hoogtepunt, een nieuwe bevestiging van
Bayreuth als studiecentrum. Voortaan zijn de begrippen studie, ‘Gesamtkunstwerk’
en Bayreuth ‘ungetrennt, ewig einig’!
Bert Leyns

De Boeck, Joostens en Servranckx te Keulen
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Onder grote belangstelling werd op 13 juni 1973 in galerij Gmurzynska te Keulen
de tentoonstelling geopend ‘De Boeck, Joostens, Servranckx, Pioniere der abstrakten
Malerei in Belgien 1915-1930.’ Een initiatief dat niet uitging van de ministeriële
diensten maar van de inzet van enkelen. Van meetaf was het een succes én op artistiek
plan én op zakelijk plan. Op de openingsdag waren reeds doeken verkocht aan
verzamelaars en musea. De Duitsers ontdekken met verrassing en verrukking wat
hier in België vijftig jaar geleden leefde, maar teloorging wegens de te eenzijdige
belangstelling voor het expressionisme en dan nog bepaaldelijk voor de groep van
St.-Martens-Latem. De galerij Gmurzynska heeft trouwens de zaken prima verzorgd
en een luxueuse katalogus uitgegeven: een kleur- en negen wit-zwart reproducties
van Servranckx, een kleur- en negen wit-zwart reproducties van Joostens, De Boeck
krijgt zo maar 22 wit-zwart en een kleurreproductie terwijl op de omslag nogmaals
een kleurreproductie van De Boeck en Joostens wordt afgebeeld. De inleiding tot de
katalogus schreef Phil Mertens. De affiche is een grote kleurreproductie van De
Boeck, die ook als serigrafie zal uitgegeven worden. De ere-deken van het C.V.K.V.
werd te Keulen werkelijk in de bloemen gezet. Hij verdient het trouwens. Zijn werk
ademt kwaliteit. Hij is ook ‘de’ pionier geweest. Indien er werk getoond wordt tot
1920, dan blijkt De Boeck tot de vroegste pioniers te behoren. Op drie uitzonderingen
na (1926!) dateren de 37 werken uit de periode 1920-21-22. Wat hij toen toonde, is
werkelijk vooruitstrevend. Men kan een gemakkelijke vergelijking maken, want in
de benedenverdieping van galerij Gmurzynska wordt de progressieve Russische
kunst getoond, de internationaal bekende Leo Nusberg en de Moskaver Groep Dvijenie
(Beweging). Dat werk dateert van nu. Het is misschien meer glansrijk, knap en
virtuoos, maar wat de pionieren van de abstracte kunst in België gedaan hebben, is
alleszins meer origineel en bezit meer authenticiteit. Zij hebben het moeten vinden,
zij zijn de scheppers geweest. Na hen is eigenlijk niets nieuws meer gekomen. Het
is te begrijpen dat de Duitse kunstmiddens, die zolang van dit artistiek wonder
onwetend bleven, thans met verwondering kennis nemen van De Boeck, Servranckx
en Joostens.
Albert Dusar
Naschrift vanwege het bestuur van het C.V.K.V. De Boeck is 75 jaar geworden, hij
heeft van officiële zijde nooit een tentoonstelling in Nederland gekregen. Het
C.V.K.V. maakt dit jaar dit verzuim goed. Wij zijn benieuwd of het C.V.K.V. hiervoor
van de bevoegde ministeriële diensten de nodige kredieten zal krijgen.

Internationale vereniging voor de beeldende kunst
Association Internationale des Arts Plastiques A.I.A.P.
De verbetering van de economische en sociale toestand van de kunstenaars is één
van de doelstellingen van de A.I.A.P.; haar bestendige belangstelling voor de toekomst
van de kunstenaar en zijn beroep komt onder meer tot uiting in de Internationale
Conferenties die zij organiseert over het thema ‘De beroepsopleiding van de
kunstenaars’.
Van 1954 tot 1957 werd een Werkcommissie ermede belast aan de Tweede
Algemene Vergadering te Dubrovnik een definitie van de beroepsartiest te geven.
Op deze vergadering heeft de heer Gino Severini in 1957 de besluiten van de
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Commissie samengevat in de twee volgende definities de ene bekeken vanuit
esthetisch oogpunt, de andere vanuit sociaal en juridisch oogpunt:
1.
De kunstenaar is de mens die in het universum der dingen tussenkomt en er
een vorm aan geeft.
2.
De kunstenaar is de mens die met bekwaamheid een van de schone kunsten
beoefent en er zijn middelen van bestaan in vindt.
Deze definities schijnen de meest verheven formules te zijn die men dienaangaande
kan onder woorden brengen.
De eerste is misschien constant: nochtans is zij niet van die aard dat zij enige
invloed zou kunnen hebben op de overheid of op de fiscale diensten om consessies
te bekomen betreffende de creativiteit. De tweede is thans nog even betwistbaar als
toen zij werd geformuleerd. In de kunstgeschiedenis komen vele kunstenaars voor
die, hoewel zij niet van hun kunst leefden, toch kunstgewrochten van grote waarde
hebben gemaakt.
Zouden dergelijke kunstenaars moeten uitgesloten worden van de A.I.A.P. en
beroofd blijven van de faciliteiten die deze vereniging aan haar leden tracht te bieden?
Het spreekt vanzelf dat het eerste doel van de A.I.A.P. erin bestaat de evolutie van
de kunst te bevorderen langs de kunstenaars om; dat komt erop neer te verklaren dat
de vereniging steeds moet trachten zich aan zo breed mogelijke definities te houden.
Het is beter honderd onzekere kandidaten toe te laten tot de voorrechten die zij biedt
dan één enkele werkelijke kunstenaar uit te sluiten.
De A.I.A.P. opent dus haar deuren voor de kunstenaars en laat het aan de culturele
criteria van de diverse wereldgebieden over een definitie van de kunstenaar te geven.
Wie in een land als kunstenaar wordt beschouwd kan zeer goed in een ander land
als ambachtsman doorgaan (of zelfs als doctor). Geen enkele centrale organisatie
mag of moet een definitie opleggen die alleszins in de loop der jaren voor wijzigingen
vatbaar is als gevolg van de sociale veranderingen en van de ontdekking van nieuwe
materialen. Het misbruikelijk hanteren van het woord ‘kunstenaar’ door enkele
belangengroepen hebben deze term bij de artiesten zelf in discrediet gebracht. En
talrijk zijn diegenen die er ten dage geen gebruik willen van maken. Doch over het
algemeen zijn de kunstenaars het best geplaatst om te oordelen of een ander al dan
niet hun rangen kan vervoegen. Indien titels en voorrechten van leden de symbolen
zijn van talent en kunstenaarschap, dan mag de beoordeling daarvan beslist worden
overgelaten aan de kunstenaars die in elke gemeenschap be-

Vlaanderen. Jaargang 22

245
staan, net als de vrijheid om huns gelijke te kiezen wordt gelaten aan de leden van
andere beroepen: medische, juridische, enz.; er is nochtans een merkwaardig verschil:
een kunstenaar is een kunstenaar of hij al dan niet een diploma, een broodwinning
heeft en of hij al dan niet lid is van een beroepssyndicaat. Wat de definitie betreft,
zal het antwoord op de vraag ‘Wie is een kunstenaar?’ even onoplosbaar blijven als
zij was toen de Commissie van Specialisten tussen 1954 en 1957 trachtte een
omschrijving te geven. Dit soort enquête is nuttig wegens het feit dat zij ertoe bijdraagt
de massa inlichtingen te verhogen, dank zij dewelke de samenleving in al haar vormen
haar behoefte aan kunst en aan kunstscheppers tot uiting kan brengen, een bestendige
behoefte zelfs al wordt zij niet uitgesproken.
Misschien komt de dag waarop de creativiteit zal erkend worden als het recht van
elk menselijk wezen wiens talent, thans voorbehouden aan de specialist, aan de
‘vakman’ zijn uitdrukking zal gevonden hebben in de kwaliteit van het dagelijks
leven en dit in alle geledingen van de gemeenschap. Dat is een toekomst waarnaar
elk kunstenaar streeft of het al dan niet een vakman is, hoewel zulks zou kunnen
leiden tot zijn verdwijning als categorie. Categorieën en definities zijn altijd
vergankelijk; de kunst blijft en de Utopie is ver weg... (Mededeling)

Korte golf
* Stan Baele heeft thans zijn nieuwe woning en atelier, Speckweg 11 te 2080
Kapelle-Putte, tel. 03/64.63.32.
* Kunstschilder Paul Baert uit Merksplas hield van 24 juni tot 15 juli een
tentoonstelling in het Toeristisch Centrum Het Molenhuis te Munkzwalm onder
de auspiciën van VVV-Munkzwalm, waarvan de voorzitter Drs A. De Poortere
optrad als inleider.
* Gilbert Baetsle uit Gentbrugge exposeert zijn schilderijen van 12 tot 25 oktober
in Galerij Marca, Bosstraat, Mariakerke/Gent.
* Martin R. Baeyens, die dit jaar de medaille kreeg van de 6o Internationale
Biënnale van Malbork (Polen), stelde van 5 tot 30 juli zijn werken ten toon in
de nieuwe galerij 't Scepvol-wonders’ te Middelkerke. Nadien deed hij dat in
het kasteel Gaasbeek tot 5 oogst.
* ‘Rubens en zijn eeuw’ van Frans Baudouin, de conservator van het Rubenshuis,
verkreeg van de Federatie der Belgische Uitgevers opname onder de Twintig
Best Verzorgde Boeken in de gelijknamige prijskamp.
* Sonja R. Bauters toonde voor de tweede maal werken in Galerij Graph-X te
St.-Niklaas gedurende de maand juni.
* Jaak Beckers uit Rijmenam exposeerde aldaar deze zomer in de Mussepot.
* De Limburgse kunstenaar Staf Beerten exposeerde in het Kasteel van Gaasbeek
tot 5 oogst.
* Het artistiek TV-programma ‘De Straat’, dat geconcipiëerd werd door Geert
Bekaert kreeg nu ook te Praag een prijs, de hoofdprijs in de categorie
documentaire programma's. Hartelijk gefeliciteerd. Bij deze gelegenheid werd
het programma door de BRT voor de tweede maal uitgezonden.
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* Kunstschilder Alfons Blomme exposeert zoals telken jare in de Galerij Blomme,
Zeedijk, Den Haan en dit tot 6 september.
* Van de hand van Prof. Dr. Marcel Boereboom verscheen zo pas het derde deel
van zijn waardevol ‘Handboek van de Muziekgeschiedenis’, Uitg. Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 222 blz., 260 fr.
* André Bogaert exposeerde tot 1 juli in Galerij Flat 5 te Brugge en van 14 juli
tot 3 oogst in galerij Présences te Knokke-Het Zoute. Van 15 september tot 3
oktober is hij met zijn werken te Diest in Galerij Esschius, Begijnhofpoort. Over
zijn werk verscheen een monographie van de hand van Jean Dalevèze.
* J.A.M. Bossaert stelt tot 6 september ten toon in Galerij Mylène te
Heist-op-den-Berg.
* Kunstschilder en graficus Renaat Bosschaert heeft geëxposeerd eind juli en
begin oogst in Studio Jacobs te Heist-Knokke. Tien houtgravuren van zijn hand,
rechtstreeks van de blokken afgedrukt en afzonderlijk getekend, komen van de
pers begin oktober. Het aantal exemplaren zal zich beperken tot het aantal
ingeschrevenen. Men kan inschrijven op adres van de kunstenaar vóór 1 oktober
(Baron-Ruzettelaan 46, 8320 - Assebroek; vermelden ‘Map 73’). Men kan ook
rechtstreeks 230 fr. storten op giro 69.44.34, Grabo, Assebroek. Grafieken van
hem werden in juli afgedrukt in het ts. ‘International Grafik’ (Frederichshaven,
Denemarken).
* Kunstschilderes Lies Bouckaert stelde haar werken ten toon in galerij Stereo te
Oostende van 13 juli tot 5 oogst. Burgemeester Jan Piers hield de inleiding.
* Kunstschilder Harry Buyck kwam aan de beurt te Ekeren van 11 tot 26 oogst.
Daar was de Kalmthoutse artiest gast in het Kunstcentrum ‘Hof de Bist’.
* Kunstschilder André Bulthé uit Veurne hield een merkwaardige tentoonstelling
in de kerk van Oeren, gemeente Alveringem, van 30 juni tot 15 juli. Het gebeurde
onder de auspiciën van de Kredietbank.
* In de reeks ‘Hedendaagse Belgische muziek’ verscheen de uitgave op plaat van
‘Trio voor piano, viool en cello’ van Nini Bulterys, prof. aan het K.V.
Muziekconservatorium te Antwerpen en het Lemmensinstituut te Leuven. Dit
werk werd bekroond met de prijs E. Doehaerd en uitgevoerd door het trio
Bell'Arte (Alpha DBM.V 187). Men kan ook bestellen bij de componiste op
adres: Ter Rivierenlaan 17/19, 2100 Deurne.
* Letterkundige Hervé J. Casier liet bij de Uitgeverij Ter Doest te
Brugge-Lissewege de roman ‘De Havikken’ verschijnen. Men kan ook het werk
verkrijgen door storting van 120 fr. op giro 91.11.37 t.n.v. de auteur Kerkstraat
99A, 8421 Vlissegem.
* Jan Cobbaert, de bekende kunstenaar uit Kessel-Lo-Leuven, exposeerde
gedurende heel de zomer in Galerij Arduin te Brussel.
* De Tiense kunstenares Marie-Rose Coenegrachts, die door ons Verbond
gehuldigd werd in de laatste algemene vergadering te Male, verwierf voor een
paar maanden een bronzen medaille op de Internationale tentoonstelling van de
Académie Européenne des Arts (Parijs) en werd bovendien onderscheiden met
de Franse ‘Croix d'honneur de chevalier’ voor diensten bewezen aan de kunst.
Verbond en tijdschrift feliciteren de verdienstelijke kunstenares zeer hartelijk
voor deze dubbele bekroning.
* Ook kunstschilder Ludo Colman exposeerde andermaal gedurende de maand
juni in galerij Graph-X te St.-Niklaas.
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* Kunstschilder-dichter Jos Colveniers van Niel-aan-de-Rupel exposeerde te
Kalfort in de Parochiezaal eind augustus in het kader van de 500o Culturele
manifestatie van de Kalfortse Kunstkring Het Vierkant, waarvan ook het koor
optrad.
* Van de Oostendse kunstschilderes Marie-Louise Cools werd het werk ‘Golgotha’
op de tentoonsteling ‘Religieuze tematiek’ te De Panne zo zeer opgemerkt dat
een optie genomen werd voor de kerk van De Panne.
* Tot 8 juli had de tentoonstelling plaats der werken van kunstschilder Albert de
Bois in County Gallery te Kalmthout (Heide).
* Kunstschilder Roger De Brock, een geboren Westvlaming die tot het
post-expressionisme behoort, vertoonde zijn werken in galerij
'tScep-vol-wonders' te Middelkerke van 3 oogst tot 3 september.
* Ter herdenking van ons medelid wijlen Jan De Clerck had op 18 oogst een
plechtigheid plaats op de begraafplaats te Oostende, georganiseerd door de
Vrienden van Jan De Clerck.
* Remi De Cnodder leidde op 7 juni de tentoonstelling Eugène Dodeigne in
(A.W.W., Antwerpen), op 14 juni deze van Frans Joaquin (galerij Avivo,
Antwerpen), op 3 oogst deze van Lydia Wils (Kursaal, Oostende) en op 9
september deze van de jonge Bob Stikkers (Goldmuntz Centrum, Antwerpen.
Wat zijn literaire activiteiten betreft vermelden wij dat hij de catalogus redigeerde
en samenstelde van de Dodeigne-tentoonstelling en dat bij een Nederlandse
Uitgeverij, de herdruk verschijnt van zijn historisch verhaal voor de jeugd over
het leven van Jan Olieslagers. In het speciale nummer dat het ‘Journal des poètes’
aan de luchtvaart wijdt, met bijdragen van Cocteau, Hellens, Bourgeois, Marinetti
e.a., verschenen drie gedichten van hem in een Franse vertaling van Simonne
Verdin.
Door de Fondazione Pagani werd hem het verzoek gericht om in Italië een
tentoonstelling in te richten met werken van jonge Vlaamse beeldhouwers.
Zopas vernemen wij dat Remi De Cnodder benoemd werd tot Ridder in de
Kroonorde.

Vlaanderen. Jaargang 22

246

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

Hartelijk gefeliciteerd!
Dick de Gryse exposeerde deze zomer zijn schilderijen in zijn Galerij te
St.-Martens-Latem.
De kunstschilder uit Wilsele Ivan De Houck heeft aan de groepstentoonstelling
deelgenomen, die in de kerk van Oeren-Alveringem doorging van 21 juli tot 5
oogst en die ingeleid werd door Dr jur. W. de Witte.
In de Havezate te Baaigem kon men tot 5 juli de werken bewonderen van
kunstschilder Rob. de Lange.
Voor enkele weken vierde de bekende landschapschilder uit Beersel (Brabant)
Omer de Landsheer zijn 75o verjaardag en tevens de 55o verjaring van zijn
huwelijk door een mooie tentoonstelling in het raadshuis van
Sint-Lievens-Houtem. Velen hebben deze bewonderaar van onze Vlaamse
natuur door hun bezoek gehuldigd. Zij kunnen het nog op zijn atelier waar, in
de nabijheid van het kasteel van Beersel, het jaar door zijn werken kunnen
bewonderd worden. Vanzelfsprekend sluiten Verbond en tds. aan bij deze
viering.
Jozef Deleu, de man van de vele mooie initiatieven voor ons Vlaamse volk,
kreeg voor enkele weken een blijk van waardering vanwege Minister van
Nederlandse Kultuur Chabert, door een bezoek aan het Dialoogcentrum van de
Stichting Ons Erfdeel, waar niet alleen dat blad maar ook ‘Septentrion’ zijn
zetel heeft.
Na de stadsschouwburg werd de schuur van het ‘Hof ter Linden’ te Kortrijk het
kader waarin men een nog ruimere keus uit het werk van Roland Deleu kon
aantreffen van 14 juni tot 15 juli. Het betreft werk ontstaan te Parijs tussen 1970
en 1973. Het is vooral de tekenaar, die de aandacht heeft getrokken van de
kunstkenners.
De tentoonstelling van Mark Deltour e.a. in de Sisse te Tiegem werd op zaterdag
7/7 geopend met een inleiding van Jan D'haese.
André De Man heeft na zijn tentoonstelling in galerij Marca te Mariakerke-Gent
(tot 21/6) ook nog nadien geëxposeerd in Studio Jacobs te Knokke (tot 5/7).
Zijn belangstelling gaat in de laatste tijd vooral naar de clairobscureffekten.
Inleider te Mariakerke was Drs R. Lauwers.
Kunstschilder Armand Demeulemeester uit Ronse exposeert van 18 oogst tot
19 september in galerij ‘Die Garve’ te Baaigem. Inleider was Elie Saegeman.
Kunstschilder Gratien Dendooven exposeerde van 10 tot 31 oogst in de
Kunstgalerij van het Boudewijnpark te St.-Michiels. Inleidster was letterkundige
Lia Timmermans.
In galerij Marca te Mariakerke (Bosstraat) zijn de werken te bezichtigen van
Luc De Pauw uit Zelzate, schilderijen en scraperboard, van 28 september tot
11 oktober.
Kunstschilderes Mia Deprez uit Izegem legt verder een grote activiteit aan de
dag. Zij kreeg een gouden medaille van de Vereniging van Belgische
Beroepskunstenaars (‘Kunst in Europa’, Rogiercentrum, Brussel in juni). Na
haar deelname aan ‘De religieuze thematiek’ te De Panne en aan een
groepstentoonstelling in Ravelingen te Knokke-Heist (4 tot 9 oogst) bereidt zij
thans haar tentoonstelling van 22 september te Antwerpen in Galerij de
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Braekeleer (tot 4 oktober), waar René Turkry haar werk zal inleiden. Nadien
volgt van 7 tot 21 oktober een expositie in de rookzaal van de Kortrijkse
Stadsschouwburg, waar Minister Lavens en Volksvertegenwoordiger Steverlinck
de opening zullen doen.
Luc De Ro zal tot 16 september exposeren in Galerij Goeland te Knokke. Nadien,
van 28/9 tot 14/10, is de kunstenaar uit St.-Pieters-Leeuw met zijn werken in
Kunstcentrum ‘Hof de Bist’ te Ekeren.
Annemie De Smet uit Zottegem exposeerde mooie litho's in de galerij
Zwalmmolen te Munkzwalm.
Het mooie werk van Dr Luc Devliegher ‘Damme’ (uitg. Lannoo, Tielt) werd
opgenomen door de Federatie der Belgische Uitgevers in de reeks der bekroonde
Twintig Best Verzorgde Boeken.
Kunstschilder Geert Devolder exposeert van 31 oogst tot 9 september in het
Cultureel Centrum te Gits. Inleiders waren promotor Jan Ghekiere en
burgemeester van Biervliet.
Roland Devolder exposeerde tot 22 oogst in Galerij ‘L'Orangerie’ te Oostende,
hoofdzakelijk tekeningen en etsen: een kunst die vooral op de mens gericht is.
Kunstschilder en graficus Paul Deweerdt, waarvan ‘Vlaanderen’ een zeefdruk
uitgaf die veel sukses kende, exposeert van 5 oktober af schilderwerken, batiks,
litho's en gouaches op het tema ‘Het paard in de kunst’. Dit in de stoeterij
Wilgenhof te St.-Eloois-Winkel. Opening vrijdag 5/10 te 20 u.
De Waregemse kunstenaar Georges D'heedene exposeerde tot 24 juni in galerij
Deurlica te Deurle.
Beiaardier Jos D'Hollander uit St.-Niklaas speelde op de beiaard van de
Petruskerk van Mol op 14 juli o.a. ‘Elegie’ en ‘Jan De Mulder’ van hemzelf
getoondicht.
Orgelist Kamiel D'Hooghe concerteerde o.m. op 17 oogst in de St.-Walburgakerk
te Veurne waarbij hij het meesterwerk van Bach ‘Kunst der Fuga’ integraal
heeft ten gehore gebracht. Dit gebeurde in het kader van de
Orgelkoncertencyclus, ingericht door de VVV-Veurne. Hij zal ook de
Eeuwfeestviering in de O.-L.-Vrouwkerk te Roeselare op 12 september
opluisteren, evenals de orgelcyclus in de St.-Martinuskerk te Aalst n.a.v. het
Dirk Martensjaar. Wij mogen ook niet vergeten te vermelden dat hij een der
drie orgelisten was van de concertcyclus in St.-Baafs te Gent einde oogst met
werken van Bach en Buxtehude.
Kunstschilder Anto Diez, die we om zijn zestigste verjaring gelukwensen,
exposeert zijn werken uit de periode 1972-73 vanaf 7 september in galerij Willy
Schoots te Eindhoven. Hij zal in 1974 exposeren in het Güteborgmuseum te
Meinz en later ook te Keulen, Stuttgart en Göteborg. Het is de Belgische
Culturele attaché die de Eindhovense tentoonstelling zal openen. In oktober
verschijnt over zijn werk een belangrijke publicatie m.m.v. Antoon Vlaskop,
Hugo Brutin, Jaak Stervelink, Rein Houben e.a. Het zal te Antwerpen
gepresenteerd worden en ingeleid door Minister van Buitenlandse Zaken Renaat
van Elslande.
Orgelist Chris Dubois uit Oostkamp hield eveneens verscheidene koncerten.
Op 6 en 7 juni was hij in de Seminariekerk van St.-Truiden met werken van
Flor Peeters, in het kader van de Basilicakoncerten. Op 17 juni begeleidde hij
op het orgel de uitvoering van de Missa Laudis van Flor Peeters door het
Kortrijks Gemengd Koor o.l.v. Herman Roelstraete in de St.-Rombautskathedraal
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te Mechelen. Op 28 juni hield hij een huisconcert bij baron Flor Peeters, in
aanwezigheid van Koningin Fabiola. Op 12 september neemt hij deel aan de
Eeuwfeestviering van de O.-L.-Vrouwkerk te Roeselare. Tenslotte op 3 oktober:
in dezelfde kerk een 2o eeuwfeestconcert met het Kortrijks Gemengd koor
eveneens o.l.v. Herman Roelstraete en met medewerking van de hoboïst Paul
Dombrecht.
Gaston Durnez handhaaft zich aan de top van de Vlaamse bestsellers met zijn
‘Kijk, paps, een Belg’; deze plaats heeft hij nu reeds bijna zes maanden. Een
scenario van hem ‘Vissen met de lans’ over de vaart van een vissersboot van
Oostende naar IJsland en bestemd voor kinderen, zal begin november te Teheran
aan het 8o Internationaal Festival voor Kinder- en Jeugdfilms deelnemen; het
werd reeds door de BRT uitgezonden op 10 mei en was de BRT-bijdrage in de
uitwisseling van de Europese radio-unie.
In oktober verschijnt van hem bij Lannoo ‘Kleinbeeld’, een verzameling korte
schetsen verschenen in een dagblad vanaf 1969 en op de actualiteit gericht.
Inleider is Anton van Wilderode (160 blz., 158 fr.).
Ook de schitterende ‘Joris Minne’ van Albert Dusar (uitg. Lannoo), werd
opgenomen onder de Twintig Best Verzorgde Boeken van de federatie der
Belgische Uitgevers.
Fred Engelen toonde assemblages en schilderijen in galerij Esschius,
Begijnhofstraat te Diest, van 9 juni tot 4 juli. Deze Diestenaar verblijft thans
op de Eikelenberg te Molenstede.
Kunstschilder Maurice Felbier, die niet lang geleden zijn zeventigste verjaardag
vierde en lange jaren leraar was aan de Antwerpse academie, krijgt thans een
verdiende retrospectieve in de Gemeentelijke feestzaal van Borgerhout. Zij
wordt door het gemeentebestuur als een uiting van waardering opgevat voor
een oeuvre dat aan de onvergankelijke tradities van de schilderkunst trouw bleef.
Stadsbeiaardier Jozef Flipts concerteerde o.m. op 10 en 11 juli te Roeselare in
het kader van de elf-julifeesten.
De trouwzaal van het stadhuis te Oostende kreeg nu definitief de naam ‘Alice
Frey-zaal’ als erkentelijkheid voor de prachtige reeks doeken die zij de stad
schonk, waar zij thans woont. Dit gebeurde tijdens een plechtigheid
georganiseerd door het stadsbestuur.
Lieve Geeroms exposeert in de Havezate te Baaigem tot 30 oogst.
Op 3 september werd in de rubriek ‘Vergeet niet te lezen’ Fred Germonprez
geïnterviewd door Bernard Kemp n.a.v. het verschijnen van zijn nieuwe roman
‘Haaien aan de kust’ zopas in de Clauwaert-reeks.
Kunstschilder Albert Goethals uit Westkapelle exposeerde in de buurt nl. in De
Kloeffe te Damme tot 31 oogst.
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* In vorig nummer werd de huldiging en retrospectieve Stephan Gorus te
Dendermonde vermeld. Daarnaast had ook nog een retrospectieve van hem
plaats in het gemeentehuis van Zele, van 30 maart tot 7 april.
* Kunstschilder Fernand Grasmichel hield van 20 juli tot 5 oogst een
tentoonstelling in kunstcentrum Hof de Bist te Ekeren. Inleider was Willy De
Bleser.
* Stadsbeiaardier Jo Haazen koncerteerde in de V.S. van 21 juni tot 14 juli en
nam er deel aan het internationaal beiaardierscongres in Bloomington, Indiana;
ook was hij solist op het 12o internationaal beiaardfestival te Springfield, en gaf
beiaardlessen want de beiaardstudie is er zeer populair. In de Singing Tower
van Lake Wales, Florida, een belangrijk beiaardcentrum, gaf de Antwerpenaar
een concert van Vlaamse muziek o.m. de ‘Vlaamse suite’ van Marinus de Jong.
Hij was ook te gast bij de bekende campanoloog Percival Price.
* De Aalstse kunstschilder Arthur Hellebaut exposeerde tot 29 juli in de
St.-Adriaansabdij, het cultuurcentrum van Geraardsbergen.
* Dr Jozef Hendrix uit Maaseik componeerde zijn Missa Chromatica voor het
Maaseiker A-capellakoor, waarvan hij jarenlang dirigent was. Een groot sukses
viel deze Missa te beurt. Dank zij de inspanningen van 7 Limburgse koren werd
zij op een LP vastgelegd o.l.v. Jan en Jos Gijsen. Zij zal vanaf september te
verkrijgen zijn op adres: Dr Jan Gijsen, Sledderlo-Genk.
* Kunstschilder Jan Hoogsteyns exposeert van 7 tot 29 september in de Corner
Gallery te Lindfield (Engeland).
* Onder de optredens van het Mechels Angelakoor o.l.v. Madeleine Jacobs
vernoemen wij de Gregoriaanse zang uit de dankmis ter ere van onze Eredeken
Baron Flor Peeters op 17 juni in St.-Rombauts te Mechelen.
* Kunstschilderes Gerd Jansen hield van 11 tot 19 oogst een tentoonstelling van
portretten, landschappen en ikonen in het centrum Dialoog te Oostende,
Dominikanenklooster.
* In het Molenhuis te Bachte-Maria-Leerne ging tot 27 juli een tentoonstelling
door van Erik Jonckheere.
* In tegenspraak met wat wij in vorig nummer hebben gemeld is de studie van
Prof. Dr. August Keersmaeker ‘Zakenlieden in de spiegel van de Nederlandse
literatuur’ uitsluitend te verkrijgen bij de uitgever:
St.-Aloysiushandelshogeschool, Broekstraat 112, Brussel.
* Juul Keppens exposeerde tot 25 juni in het Landhuis te Bornem en nadien tot
9 oogst in galerij Ladeuze te Etikhove.
* De Poperingse kunstenaar Ghislain Kuyle kreeg een vererende uitnodiging tot
deelname aan de ‘First British International Drawing Biennale’ in oogst en
september in het Dorman Museum, Linthorpe Road, Middlesbrough. Hij stuurt
er o.m. zijn ‘Concert voor Belinda’, een 50 × 70 pentekening.
* Kunstschilderes Gaby Landuyt toonde haar werken in Galerij Het Convent,
Begijnhof Lier, gedurende de maand juni.
* Achiel Lombaert exposeerde in galerij Deurlica te Deurle gedurende de maand
juni.
* Van Albert Loots was het werk te bewonderen in Huize Ernest Claes te Zichem
tot 1 september.

Vlaanderen. Jaargang 22

* André Loriers uit Neerwinden heeft in de abdij Postel te Mol geëxposeerd tot
20 oogst.
* Georges Maes concerteerde met zijn Belgisch Kamerorkest o.m. in het kader
der 13 Abdijorkesten te Averbode. Hij creëerde het nieuw werk van Renier van
der Velden ‘Hulde aan Leos Janatsjek’. Dit concert werd op 1 september
uitgezonden door de BRT 3o programma.
* De dichter Gwij Mandelinck verwierf de A. Merghelynckprijs van de Koninklijke
Academie met zijn bundel ‘De wijzers bij elkaar’ voor de periode 1970-1972.
De proclamatie had plaats te Beauvoorde (kasteel) op 18 juli ll. Hartelijke
gelukwensen voor de beloftevolle jonge dichter (Pontstraat 27a, 8880 Tielt).
* De Antwerpse kunstenaar Pol Mara was met zijn werken aan de beurt in de
gekende galerij Présences, Elisabethlaan Knokke-Het Zoute, van 23 juni tot 13
juli.
* De jonge kunstenaar uit St.-Niklaas Ludo Mariman behaalde de Prijs van de
Minister van Nederlandse Cultuur in de Prijskamp te Turnhout uitgeschreven
door de Minister van Landsverdediging en van Nederlandse Cultuur. Deze
laatste bracht een bezoek aan het atelier van de kunstenaar.
* Van wijlen Marcel Matthijs verscheen thans een heruitgave van een zijner
bekendste novellen: ‘Doppen’ verscheen voor het eerst in 1936 en getuigde van
de sterke sociale bekommernis van onze betreurde vriend (Paris-Manteau,
Amsterdam, 73 blz., 65 fr.).
* Karel Mechnig exposeerde in de Parochiezaal Ter Joden te Erembodegem tot
23 juni.
* Julien Meesseman hield een tentoonstelling van schilderijen, beeldhouwwerken
en tekeningen in het lokaal van de Westklub Newportland te Nieuwpoort-bad
van 1 tot 15 juli.
* Herman Mertens houdt een tentoonstelling in de galerij 't Steen-Open kring te
Gent tot 14 september.
* Ons nieuw lid kunstschilder Julien Mettenanxt heeft tot 15 oogst geëxposeerd
in galerij Greenpark te Aalter.
* Beeldhouwer en keramieker Gust Michiels stelde werken ten toon in het
Oostendse Kursaal van 16 juni tot 31 oogst (Scotch Bar). Terzelfdertijde heeft
de kunstenaar, die zijn atelier heeft in de Nieuwpoortsteenweg 487 te Oostende,
ook nog van 11 tot 23 oogst geexposeerd in de G. Davidgalerij te Brugge. De
kunstenaar werd uitgenodigd vanwege de stad Heimbach (DBR) om er te
exposeren van 31 augustus tot 19 september.
* Hubert Minnebo exposeerde van 30 juni tot 19 juli in het Casino van
Blankenberge (Lamme Goedzak-zaal).
* Pater Lode Moereels S.J., uittredend praeses van het Ruusbroec-genootschap
publiceert thans ‘Van den Blinckenden Steen of het Mystiek Zoonschap’ van
Ruusbroec in de oorspronkelijke tekst met een juxtavertaling in modern
Nederlands en een inleiding van Prof. Dr. L. Reypens. De in 1899 geboren
geleerde wil aldus afscheid nemen van het Genootschap, dat hij na P. Stracke
gedurende 27 jaar heeft geleid, met een Ruusbroec-werk dat zeer actueel is,
gezien het de medemenselijkheid op het voorplan stelt. Wij wensen hem nog
vele jaren, die hij verder aan ons onschatbaar Geestelijk Erf zal blijven wijden.
* Jaklien Moerman bezorgde een nieuwe viervoudige reeks van twaalf kaarten,
die weldra verschijnen onder de titel ‘Mijn vriendjes’ (Lannoo, Tielt), vergezeld
van ritmische teksten door Mariette van Halewijn (26 blz., 48 fr. per deel).
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* Op 9 juni had in de prachtige abdij van Montserrat in Catalonië de creatie plaats
van het opdrachtwerk ‘Vigilia’ van Vic Nees, met solisten, hoorn, orgel en het
beroemde koor Escolania van Montserrat. Het werk zal binnenkort op
grammofoonplaat verschijnen.
Zijn aangrijpende ‘De Profundis’ werd door het koor Audite Nova uit Antwerpen
op 1 september uitgevoerd in de Abdij Keizersberg te Leuven m.m.v. het
instrumentaal ensemble van Brabant.
* Kunstschilder Oosterlynck houdt van 18 oogst tot 5 september een tentoonstelling
in de Montrosezaal van de Oostendse Kursaal. Kunstcriticus Jan D'Haese sprak
de inleidingstoespraak uit.
* Kunstschilder Karel Ophalvens (atelier: Danislaan 12, Beersel 1650) zal van
27 oktober tot 9 november tentoon stellen in het stadhuis van Oudenaarde.
* Van Werner Pauwels verscheen de tweede druk van zijn roman ‘Een koele hel’,
terwijl ook nu zijn vierde roman van de pers kwam ‘De nieuwe dode’ (Orion,
Brugge, 125 blz.). Deze merkwaardige roman speelt zich af in de
binnenscheepvaartwereld, waaruit de auteur zelf stamt, een levensecht werk.
Men kan ook bestellen bij de schrijver: Donkerstraat 2, 9210 Heusden/Gent.
* Kunstschilder André Peere uit Assebroek (Zomerstraat 11), hield van 11 tot 20
oogst een tentoonstelling in Galerij 't Schuurtje te Damme.
* In het kader van de viering van onze Eredeken-muziek Baron Flor Peeters ging
in St.-Rombauts op 17 juni ook een plechtige dankmis door in St.-Rombouts
met uitvoering van zijn ‘Missa Laudis’ o.l.v. Herman Roelstraete. Het betrof
de vijftigste verjaring van zijn benoeming tot orgelist van de aartsbisschoppelijke
kathedraal.
Op 3 juli zond de BBC-Londen een jubileumconcert uit, gewijd aan werk van
Flor Peeters, en met commentaar door John Lade. Op 11 juli gaf Jennifer Bate
een orgelrecital voor de BBC, gewijd aan werk van Flor Peeters.
Van 6 tot 17 augustus had de zesde jaarlijkse Internationale Orgelmeesterklas
plaats in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, onder leiding van Flor
Peeters. Deze cursus wordt ingericht door het ministerie van Nederlandse
Cultuur, met medewerking van de stad Mechelen. Twintig organisten uit
Nederland, West- en Oost-Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen,
Engeland, de Verenigde Staten, Japan, Oostenrijk, Tsjechoslovakije en Canada
namen deel aan de cursus.
Op 23 augustus gaf Flor Peeters een Buxtehude-Bachrecital in de
Sint-Baafskathedraal te Gent, in het kader van het Festival van Vlaanderen.
Vermelden wij nog dat er in aanwezigheid van Koningin Fabiola bij hem thuis
een huisconcert
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doorging met leerlingen van hem aan het orgel. Hij zal ook de orgelcyclus
openen in de St.-Martinus te Aalst n.a.v. de Dirk Martensfeesten. De Mechelse
orgelcyclus zal integendeel door hem worden besloten op 21 september in
St.-Rombouts.
Wies Peleman exposeerde keramiek gedurende de maand juni in galerij Graph-X
te St.-Niklaas.
Kunstschilder A. Penninck uit Assebroek, exposeerde van 1 tot 15 juli in de
bovenzaal van het Casino te Middelkerke.
De Ieperse kunstschilder Noël Platteeuw stelt tentoon van 8 tot 17 september
in Studio Intercom, Rijselstraat Kortrijk. De vooropening op 7/9 te 19 u. wordt
gedaan door letterkundige André Demedts.
Het was Burgemeester Saenen, op wiens invitatie kunstschilder en graficus Ray
Remans van 23 juni tot 1 juli exposeerde in galerij Witte Vlag te Bonheiden,
die samen met conservator Staf Gille de opening hield.
Het Kortrijks Gemengd Koor trad o.m. op in St.-Rombouts te Mechelen voor
de dankmis ter huldiging van Flor Peeters en bij de viering van de 100o verjaring
der O.-L.-Vrouwparochie te Roeselare, steeds onder de leiding van Herman
Roelstraete.
Fons Roggeman exposeerde tot 8 juli in het Molenhuis te Bachte-Maria-Leerne.
Eric Roets was met zijn werken in het Molenhuis te Munkzwalm tot 2 september.
Veerle Rooms stelde werken ten toon in Galerij Graph-X te St.-Niklaas gedurende
de maand juni.
Ons medelid Alicia Rymowicz, die te Kazan in Rusland geboren werd, exposeerde
in Galerij An-Hyp te Tienen van 16 tot 25 juni. G. Swinnen deed de inleiding.
Het betreft aquarellen en schilderijen, voornamelijk bloemstukken.
Kunstschilder Renaat Saey stelde werken ten toon in galerij Driekoningen te
Beauvoorde-Wulveringem tot 19 oogst.
Kunstschilder Werner Sarlet hield deze zomer twee tentoonstellingen. De eerste
in de Standaardgalerij te Oostende, ingeleid door Antoon Carette, en een tweede
in Studio Jacobs te Knokke van 3 tot 16 oogst. Zijn werken zijn gekenmerkt
door technische verfijning, volkomen symmetrie en biologische inspiratie.
Onder de tentoonstellingen, die kunstschilder Jean Schols uit Veldwezelt dit
jaar hield, vernoemen wij deze in de Galerij de Ster te Bilzen en in het slot
Aldebiezen te Rijkhoven.
Een Retrospectieve Raoul Servais werd in de Oostendse Kursaal gehouden als
slot van het animatiefilmfestival en tevens als huldiging. Werden vertoond:
Chromophobia, Sirène, Goldframe, To speak or not to speak, Operation X70
en Pegasus. Men beoogt in 1975 een eerste Biënnale van de animatiefilm in de
Kursaal te houden.
De te Parijs gevestigde criticus en kunstenaar Michel Seuphor exposeert van
25/8 tot 15/9 tekeningen en kollages in Galerijen Memlinck en Orangerie te
Oostende. Daarbij wordt een zeefdruk van hem gepresenteerd.
De langere bijdrage over de dichter R.M. Rilke in het laatst verschenen deel
van de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur is van ons te Lumumbashi
in Zaïre verblijvend lid Leo Simoens.
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* De luxeuitgave ‘Van Ensor tot Permeke’ van Dr Albert Smeets (uitg. Lannoo)
werd door de Federatie der Belgische uitgevers opgenomen in de reeks der
Twintig best verzorgde boeken.
* Een wit polyesterbeeld van Pol Spilliaert werd aangekocht door de Vrienden
van de Brugse Musea. Het heet ‘Silhouet’ en is bestemd voor de Brugse hovingen
tussen Het Zand en het Station. Een ander werk van hem ‘Van een verre reis
terug’ wordt weldra geplaatst in de St.-Pieterswijk te Brugge; het is een
Staatsschenking voor de wijk, die de prijskamp voor stadsgroen heeft gewonnen.
* Van kunstschilder en portrettist Georges Steel (Brugge-Granada) wordt een
tentoonstelling gehouden van 24 tot 26 oogst in het Affligemse kultuurcentrum.
* Kunstschilder Gust Smet hield een tentoonstelling in de galerij Drie Koningen
te Beauvoorde-Wulveringem tot 19 oogst.
* Kunstschilder Jin Stragier exposeerde van 29/6 tot 18/7 in galerij Hautman te
Oostende. Letterkundige Jack Verstappen deed de opening. Elegant werk in
een droomsfeer.
* De kunstenaar Yvan Struys stelde werken ten toon in het K.O.C. De Bres te
Halle tot 23 juni.
* In oktober verschijnt bij Lannoo te Tielt ‘Gewone gelovigen. Getuigenissen uit
wat het leven kleurt’ door Omer Tanghe. De inleiding is van André Demedts.
* De Edegemse kunstenaar Freddy Theys nam deel aan de tentoonstelling ‘Kunst
is Europa’ in het Rogiercentrum te Brussel. Hij verwierf er op 29 juni de enige
prijs ‘Dessin figuratif’ toegekend door de Conseil Européen d'Art et Esthétique.
Terzelfdertijde werd hij onderscheiden met een médaille de vermeil vanwege
de Kon. Assoc. der Beroepskunstenaars van België.
* De koorleidster Aimée Thonon zet met haar Lyceum-koor haar reeds lange reeks
bekroningen verder. Zij behaalde het hoogste aantal punten in de wedstrijd voor
radioschoolkoren en tevens de eerste prijs voor het officieel onderwijs.
* Beeldhouwer André Van Achte organiseerde in de laatste tijd meerdere
tentoonstellingen: te Kaprijke van 2 tot 11 juni, te Deurle in het Museum Léon
De Smet van 7 juli tot eind oogst, te St.-Denijs-Boekel (Ten Haecke) van 12
tot 15 oogst, te Vlaardingen in Nederland van 22 september tot 6 oktober samen
met de ‘Ploegh’-leden. In november volgt dan Amersfoort, eveneens in
Nederland. Hij was ook de organisator van de openluchttentoonstelling van
beeldhouwwerk en keramiek te Bassevelde van 1 tot 4 september, die geopend
werd door Prof. Frans van Mechelen.
* Van kunstschilder Vic Van Berckelaer gaat een retrospectieve door in de
gemeentelijke feestzaal van Borgerhout van 29 september tot 14 oktober.
Kunstwerk waarin het aspect kunde primeert en dat thans bij de zestigste
verjaring van de Borgerhoutse kunstenaar in het licht wordt gesteld.
* Architect A.F. van Bogaert liet bij de uitg. Simon Stevin te Brugge een studie
verschijnen over ‘Logica en aktie in de scholenbouw’, waarin het gaat over de
hoge artistieke en functionele eisen waaraan deze gebouwen dienen te
beantwoorden.
* Valère De Vlam, kunstzanger en Joost Vanbrussel, piano, brachten op donderdag
19 juli een Goetheliederenavond (Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann...)
in de Brugse ‘Goezeput’. De muzikale en literaire toelichting bij de 12 liederen
was van J. Vanbrussel. Dit of een gelijkaardig programma van kunstliederen
kan steeds op aanvraag. - Nonnenstraat 12, Roeselare - gebracht worden.
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* Kunstschilderes Lieve van Calbergh exposeert van 25 oogst tot 3 september te
Essentad-Korbach (DBR). Vermelden wij ook dat zij geselekteerd werd voor
de tentoonstelling ‘De vrouw en het Kunstambacht’ (maart, Mus. v.
Geschiedenis, Brussel) en voor de tentoonstelling ‘Les arts en Europe’ (juni,
Rogiercentrum, Brussel).
* Kunstschilder Emiel Van Cauter exposeerde in galerij Afsnis te Gent tot 31 juli.
* Kunstschilder Arie van de Graaf uit Rupelmonde stelt van 28 september tot 15
oktober ten toon in het gemeentehuis te Hamme. Inleider is Etienne De Cuyper.
* Kunstschilder Vandek uit Gent hield in zijn negenendertigste jaar zijn eerste
tentoonstelling in de Latemse Galerij. Hij was reeds bekend als de begaafde
grafische tekenaar Jozef Vande Kerckhove, sedert een tiental jaren te Latem
gevestigd.
* Kunstschilder Leo Vandekerckhove exposeerde in galerij Horizon, Parkstraat
Heist, van 25 juli tot 13 oogst (atelier: Pottemakersstraat 26, Brugge).
* De jubilerende kunstenaar Dries van den Broeck exposeerde in het Kultureel
Centrum van Affligem tot 19 oogst. Hij toonde er o.a. tegelkeramiek, zoals hij
die in zijn atelier te Alsemberg door persoonlijke experimenten heeft
gerealiseerd.
* De Mechelse stadsbeiaardier Piet van den Broeck hield op 20 oogst een
jubileumconcert op St.-Romboutstoren n.a.v. de 25e verjaring van zijn
aanstelling. De opvolger van Jef Denijn en Staf Nees herdacht zijn voorgangers
door werk van hen ten uitvoer te brengen. Het Antwerps Thebaans kwartet
speelde interludiën. Hij opende ook het Mechels Beiaardfestival door een recital
op de Busleydentoren op 27 oogst. Hartelijke gelukwensen!
* Lieven van den Dorpe hield een tentoonstelling in het Gemeentehuis van
Lovendegem in de eerste helft van augustus.
* De kunstenaar uit Hofstade-Aalst Juliaan van den Hende exposeerde tot 31 juli
in galerij Britannia te Gent.
* Kunstschilder André van der Haeghe stelt tot 30 september ten toon in Galerij
Casino te Knokke.
* Kunstschilder Lode Van der Spiet neemt deel aan een groepstentoonstelling van
28 september tot 1 oktober in de galerij Bergheem te Berchem, zijn woonplaats.
Inrichter is de plaatselijke Kulturele Raad.
* De Poperingse kunstschilder André Van de Voorde hield twee tentoonstellingen
deze zomer. Eerst was hij van 15 tot 28 juli in galerij ‘De Benne’ te Blankenberge
en nadien van 14 tot 31 oogst in de Westklub Newport-
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land te Nieuwpoort.
De Mechelse kunstenares Edith Van Driessche exposeerde tot 30 oogst in het
streekmuseum De Zilverreiger te Weert aan de Oude Schelde handwerkkreaties,
zoals wand- en vloertapijten en kleren.
Ons redactielid regisseur Remi van Duyn leidde o.m. de elf-julifeesten te
Roeselare.
Werken van componist Jo van Eetvelde werden o.m. uitgevoerd tijdens het 2e
Zomerconcert van de vzw St.-Martens-Latem Kunstenaarsdorp op 17 juni in
de St.-Martinuskerk.
Kunstcentrum ‘Hof de Bist’ te Ekeren presenteert van 19 oktober tot 4 november
het werk van de kunstenaar uit Vosselaar Jos van Gerwen, (Atelier: ‘Zonneleen’,
Dennendreef 12).
Van Mariette van Halewijn verschijnen in oktober wederom een reeks verhalen:
‘Simon en Saartje’, ‘Floris en Floriaan’, ‘Mijn vriendjes’ (4dl.), zoals meestal
ook nu wederom geïllustreerd door Jaklien Moerman. (Lannoo, Tielt). Herdrukt
wordt ‘De kleine heks Elena’ en ‘De 365 jurken van prinses Petronella’, die
beide aan hun 15e duizendtal toe zijn.
Kunstschilder Albert van Hecke uit Hamme houdt van 24 oogst tot 3 september
zijn 31e jaarlijkse expositie in de Gemeentelijke Feestzaal van zijn woonplaats.
Opening door Burgemeester G. Boeykens en letterkundige Albert Dierickx. De
kunstenaar beperkt zich tot uitsluitend Scheldezichten.
Willy Van Heers toonde zijn werken gedurende de maand juni in Art Gallery
te Antwerpen.
De kunstenaar uit Wommersom Jaak van Houdt exposeert van 13 tot 28 oktober
in kunstgalerij Esschius, Begijnhofpoort, Diest.
De presentatie van ‘Garnalenvissers te paard’ van Frans van Immerseel had
plaats op 13 juli in de Zeilwagenclub Sycod te Oostduinkerke. Van 30 juni tot
31 juli exposeerde hij zijn glasramen in Huize Ernest Claes te Zichem. Thans
is zijn tentoonstelling van 150 glasramen, aanplakbiljetten en houtsneden nog
aan gang tot 30 september in het Diesterse Kultureel Centrum, Begijnhof;
Herman Mortier was er de inleider.
Orgelist Juliaan van Ingelgem geeft een galaconcert in de reeks orgelconcerten,
die doorgaan in de St.-Martinuskerk te Aalst n.a.v. het Dirk Martensjaar.
Van onze betreurde vriend kunstschilder Broeder Max van Meerbergen
verscheen eind 1972 een kalender met twaalf grote kleurreprodukties uit zijn
religieus oeuvre (25 fr + verzendings-kosten op giro 899.49, Broeders van
Liefde, Stropstraat 119, Gent).
Kunstschilder Leo van Paemel, die thans te Brugge is gevestigd, exposeerde
van 4 tot 15 oogst in galerij Atelier te Oostende. Zijn werken waren gekenmerkt
door degelijkheid en métier.
Kunstschilder A. van Parijs exposeerde in Greenpark te Aalter tot 15 oogst.
Van Ludo van Ruysvelt, de Antwerpse minderbroeder-kunstenaar, werden de
werken vertoond in de Kaaihoeve te St.-Job-in-'t Goor.
Prof B. Van Vlierden hield eind augustus een voordracht voor het colloquium
der buitenlandse docenten in Neerlandistiek te Leiden, waar ook Dr. J.
Fleerackers het woord nam.
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Dirigent Albert van Walleghem leidde o.m. het zanggedeelte van de
elf-julifeesten te Roeselare.
Van de dichter Anton van Wilderode verschijnt in september een dichterlijke
vertaling van Vergilius Aeneis (boeken 7 tot 12) bij Orion DDB, Brugge. De
eerste boeken werden door hem reeds vroeger in vertaling gepubliceerd. Anton
van Wilderode gaf als inleiding tot de tentoonstelling een poëtische benadering
van Giovanni Rapetti (Galerij Waumans, 2 september, St.-Niklaas). Rapetti is
de schilder van Vergilius-landschappen.
Antoon Vercruysse leidde zijn koor ‘De Mandelgalm’ in de Televisiemis op
zondag 2 sept. Aan het orgel was Chris Dubois. Hij verleent zijn medewerking
aan de opvoering van Benoits ‘Rubenscantate’ te Gent (Festival van Vlaanderen)
De kunstenares Christiane Verhé uit St.-Amandsberg exposeert haar schilderijen
van 14 tot 27 september in Galerij Marca, Bosstraat te Mariakerke/Gent.
René Veris exposeerde gedurende de maand juni in galerij Graph-X te
St.-Niklaas.
Onder de vele optredens van Willem Vermandere vermelden wij zijn deelname
aan het 11-julifeest te Waregem en aan het programma ‘Langs straten en pleinen’
van BRT I.
Een der orgelconcerten, gehouden door de Gentse virtuoos Gabriel
Verschraegen, was dit in de St.-Walburgakerk te Veurne op 20 juli, waar hij
o.m. ook werk van hem zelf ten gehore bracht. Zijn voornaamste was het
Buxtehude-Bach-concert eind oogst in de St.-Baafskathedraal.
Denise Verstappen stelde van 17 tot 30 oogst etsen en akwarellen tentoon in
het Literair Archief Trefpunt, Kerkstraat, Blankenberge. Inleider was
letterkundige Jack Verstappen.
Van de te Dilbeek wonende letterkundige Ignaas Veys verscheen in het voorjaar
bij de uitgeverij Fagne de dichtbundel ‘Ik lieg indien ik me het jaar niet meer
herinner’. Zopas verscheen ook van hem de roman ‘Ontaard journaal’
(Sonneville). In het najaar komt dan een nieuwe dichtbundel uit: ‘De minnaars,
de dieven’ dat door Colibrant te Deurle wordt gepubliceerd.
Kunstschilder Walt toonde zijn werken in oogst in de Leuvense Faculty Club.
De jonge Limburgse kunstenaar Maio Wassenberg, die sedert een paar jaar in
het Brusselse is gevestigd, exposeerde gedurende de maand oogst in het
Verharenmuseum te St.-Amands-aan-Schelde.
Wij feliciteren kunstschilder Rik Wijnants uit Herentals, die op voorstel van de
Minister van Nederlandse Cultuur benoemd werd tot Ridder in de Leopoldsorde
voor zijn verdienste als kunstenaar.
Zijn tentoonstelling in galerij Drie Berken, Pulsebaan te Wechelderzande, gaat
nog door tot 17 september.
Een dertigtal werken van Lydia Wils hingen tot 18 oogst in de Montrosezaal
van de Oostendse kursaal; zij waren gekenmerkt door een zachte en poëtische
sfeer.

Kunstecho's
Echo's voor deze rubriek tijdig insturen: Redactie Kunstecho's v. Tds.
‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12, 8400 Oostende.
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Provinciale prijskampen
Antwerpen
Met ingang van 1973 verleent de provincie Antwerpen om de vier jaar een prijs
(40.000 fr.) en premies (35.000 fr.) voor industriële vormgeving. Kunnen meedingen:
individuele designers met Belgische nationaliteit, wonend of geboren in de provincie
Antwerpen of vastverbonden aan een in die provincie gevestigde firma, alsmede
designgroepen, gevestigd in die provincie of verbonden aan een aldaar gevestigde
firma.
Kunnen voorgesteld worden, a rato van drie werken per deelnemer, alle
verplaatsbare gebruiksvoorwerpen, die in een industrieel proces hun vorm kregen
(met uitsluiting van de toegepaste grafiek), en die voor het eerst op de Belgische
markt zijn verschenen in 1970 of later. Het gaat om volledig afgewerkte industriële
produkten die door een Belgische firma werden vervaardigd.
Reglement, deelnemingsformulieren en eventueel nadere inlichtingen: Sterckshof,
Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne, tel. 03/24.02.07. Inschrijvingen tot uiterlijk 15
oktober 1973.

Brabant
In de loop van de eerste trimester van 1974 organizeert de provincie Brabant opnieuw
provinciale tornooien voor toneel-, muziek- en zangverenigingen. Dit jaar is er ook
een tornooi voor jeugdtoneel, -muziek en -koorverenigingen. Deze tornooien worden
gehouden in Anderlecht, Brussel, Leuven, Nijvel, Tienen, Vilvoorde en Waver en
eventueel in andere plaatsen, naargelang de deelnemers (steeds op zaterdag of zondag).
De muziek- en koorverenigingen kunnen zich dit jaar voorstellen in ereafdeling,
uitmuntendheid of eerste afdeling. Nadere inlichtingen en het volledige reglement
bij het Provinciaal Goevernement, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, Dienst 53, 7de
verdieping, Bureel 7/11. Tel. 02/13.84.40, toestel 338. Aanvragen tot uiterlijk 1
oktober 1973.

Aalst
Het Dirk Martensjaar, 500e verjaring van het ontstaan der drukkunst in onze
gewesten, zet in op 1 september. Een catalogus van de Martenstentoonstelling (2
september tot 31 oktober) werd samengesteld door de Leuvense bibliothekaris K.
Heirman S.J. en stadsarchivaris K.
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Baert. Onder de talrijke gebeurtenissen van het jaar vermelden we nog de
tentoonstelling in de winterkapel van St.-Martinuskerk en de orgelconcerten, die in
dezelfde kerk doorgaan. Eind september opent het Min. van Nederl. Cultuur de
tentoonstelling ‘Het Belgische Kunstboek’. Het volledig programma aanvragen aan
het Dirk Martenskomitee, Kattestraat 33.
Het koor Cantate Domino van het St.-Martensinstituut deed een suksesvolle
koncertreis in Polen o.l.v. Michel Ghys. Voor volgend jaar staat Japan op het
programma. De toernee in Polen gebeurde op uitnodiging van het Poolse ministerie
van Cultuur n.a.v. de Copernicusherdenking. Er werd ook werk van Vlaamse
kunstenaars uitgevoerd: Vic Nees, Jos Wuytack, Kris van Ingelgem e.a. De Antwerpse
orgelist Herman Verschraegen trad op als begeleider en solist.
Galerij New reform hield een inventaris van drie jaar activiteit op 6 juni en verlaat
de Schoolstraat. In het nieuwe centrum wil R.D. Dhondt inrichten: een informatieen documentatiecentrum, een public-relationsafdeling en een galerij.

Affligem
De tentoonstelling Religieuze Kunst in het kultureel centrum geopend op 13 juli
bracht werken van Alfred Ost, Martin Bollé, Romain de Saegher, Juul Keppens,
Willy Luyckx en Achiel Pauwels. Inleider was Dom Idesbald Verkest.

Antwerpen
Het Reizend Volkstheater, dat wil aansluiten bij de traditie van het Vlaamse
Volkstoneel en thans een gezelschap is van de Provincie Antwerpen, viert dit jaar
zijn zilveren jubileum. Het werd immers gesticht in 1947 door Rik Jacobs en heeft
al die jaren, meer dan welke andere groep in den lande, aan toneelopvoeding en
-spreiding gedaan. Drie feestvoorstellingen zullen worden gehouden, nl. in het domein
Zilvermeer te Mol, de binnenplaats van het Rubenshuis te Antwerpen en de
Stadsschouwburg te Mechelen. Aan Rik Jacobs en zijn groep: veel dank voor het
gepresteerde! De acteurs zijn thans: Lieve Berens, Rosemarie Bergmans, Aleide
Boumans, Yvonne Collinet, Alice de Graaf, Anni de Loenen, Yvonne Ego, Polly
Geerts, Annie van Lier, André de Pauw, Loet Hanekroot, Jos Houben, Lode Jansen,
Leo Rozenstraten, Wim Scholiers, Roger Thoelen, Jan van Goethem, Anselm van
Leent, Gust Ven, Frans Vercammen en René Verheezen.
NEKKA 73, dat zal plaatsvinden op 7 oktober a.s. te 15.00 uur in het Sportpaleis te
Antwerpen en ingericht wordt door het Algemeen Nederlands Zangverbond m.m.v.
het Noordstarfonds vzw en Ford Motor Company, wordt dit jaar volledig
geconcipieerd rond de circusidee: de bindingen tussen de verschillende artiesten
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zullen door rasechte circusartiesten geschieden. Beroep wordt dan ook gedaan op
vuurspuwers en clowns. Als ringmeester zal Walter Capiau optreden.
De Nieuwe scène, de nieuwe toneelgroep, kende een ware triomf met ‘Mistero Buffo’
in het Festival van Avignon. Dit opende de weg voor suksesvolle optredens in het
Festival van Vlaanderen te Gent en te Antwerpen.
In de Int. Koorwedstrijd van Arezzo behaalde het knapenkoor van de Antwerpse
kathedraal de 2e Prijs Gregoriaanse zang met muziek uit de Pinksterenliturgie; de
eerste prijs ging naar het Sankt Florianchor van Bruckner-Linz. Het koor bestaande
uit leerlingen van het St.-Jan Berchmanscollege o.l.v. Jan Schrooten zong op 26/8
in de kathedraal van Arezzo. werken van Vlaamse polyphonisten en van Mgr Van
Huffel.
In het Sterckxhofmuseum heeft tot 16 september een expositie van ‘Antwerpse
wandtapijten’ uit de 16de en 17e eeuw plaats. Er worden 22 tapijten getoond,
afkomstig uit verschillende musea en verzamelingen uit het buitenland. Over geheel
de wereld zijn ongeveer 80 tapijten uit Antwerpse ateliers bekend.
Het ICC houdt in de maand september een tentoonstelling van de Limburgse school,
met werken van Coolen, Duchateau, Hamelrijck, Jan, Keil, Mulkers, Sprankenis,
Stockmans, van den broeck, van den Meersch, Van Lessen en Withofs.
Hedendaagse Vlaamse schilder- en beeldhouwhouwkunst vertoonde van 30/6 tot
19/8 in het Int. Cult. Centrum niet minder dan 140 schilderwerken en 35 sculpturen.
Deelname en keuze van werken werd aan de artiesten zelf overgelaten.
Ons redactielid Walther Vanbeselaere werd in zijn functie van hoofdconservator van
het Mon. Museum v. Schone kunsten opgevolgd door Dr Gilberte Gepts, aan wie
Verbond en Tds. veel sukses toewensten. De afscheidnemende hoofdconservator
werd op 11 juli bij gelegenheid hiervan met zijn opvolgster ontvangen door Min. v.
Ned. Cultuur Chabert, die dankte voor een kwart eeuw waardevol beleid.
In de marmerzaal van de Kon. Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen werd de
tentoonstelling geopend, gewijd aan werken van mededingers aan de prijs Karel
Verlat 1972 voor dierenschilderingen. Deze tentoonstelling blijft toegankelijk tot en
met zondag 29 juli. De jury, voorgezeten door Mark Macken, direkteur van het
Nationaal Hoger Instituut, kende bij algemeenheid van stemmen de prijs toe aan de
Limburgse Nicole Rochus.
De jury besliste eveneens een map met werken van de kandidate Hilde Brabants
te kopen, teneinde op deze wijze de jonge kunstenares aan te moedigen.
Voor deze wedstrijd werden door 22 kandidaten 60 werken ingezonden, zowel
tekeningen en schilderijen als brons, wandtapijt, ets en litho.
Het Stijn Streuvels - Jozef Simons-Fonds, een in 1970 in Antwerpen opgerichte
privéstichting heeft zijn eerste tweejaarlijkse toelage van tienduizend frank, bestemd
voor een verdienstelijke licentiaatsstudent in de Germaanse filologie, toegekend aan
Luc Lazeure, uit Wulvergem (W.-Vl.), student aan de KUL. De jury bestond uit de
professoren J.J. Aerts (Leuven) en G. De Smet (Gent).
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Op 21, 22 en 25 juni 1973, werden in het Nationaal Hoger Instituut en de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, voor een totaal bedrag van 146.500
fr., volgende prijzen toegekend voor het academiejaar 1972/73:
Prijzen van de Club der XII:
Prijs van de Prins: Verhoeven Leo (Schilderen) - Prijs van Bell Telephone Mfg
Cy: Vanneste Pierre (Beeldhouwen), Prijs Familie Oppenheimer: Smits Daniël
(Schilderen) - Prijs P.N. Ferstenberg: Pauwels Emiel (Mon. Kunsten) - Prijs Fr.
Pepermans: Stikkers Robert (Mon. Kunsten) - Prijzen Ringer Antwerp Diamond Co:
Yoshida Keiko (Edelsmeedkunst) en Loeckx Stefaan (Grafische Vormgeving) - Prijs
Koffie Rombouts: Janssens Huguette (Schilderen) - Prijs van de Vriendschap: Colruyt
Gustaaf (Beeldhouwen) - Prijs Een Sinjoor: Rabaey Hugo (Beeldh. Keramiek) - Prijs
Fr. Ferstenberg: Van der Plancke Fr. (Schilderen) - Prijs Fr. Raeymakers: Vermeiren
Jan (Grafiek) - Prijs Fr. De Groof: Lens Ludo (Schilderen) - Prijs Hélène Goldmuntz:
Guilmin Anna (Modeontwerpen).
Prijzen van de Academie en het Nationaal Hoger Instituut:
Prijs Laurent Meeus voor Schilderen: Van Tongerloo Peter - Prijs Piet van Engelen
voor Schilderen: Lens Ludo - Prijs Vincke Soeurs voor Beeldhouwen: Wauters
Liliane - Prijs Vincke Soeurs voor Schilderen: Verhoeven Leo - Prijs Van Lerius
voor Beeldhouwen: Tersago Albert - Prijs Van Lerius voor Schilderen: Geertsen
Frieda - Prijs Doutrelon de Try voor Grafiek: Vermeiren Jan.
De stad Antwerpen heeft onlangs een tijdschrift, in de vorm van een krant,
‘Museum-Informatie’ genoemd, gepubliceerd. Die ‘krant’ werd opgesteld in het
Nederlands, met samenvattingen in het Frans, het Engels en het Duits. Het eerste
nummer van dit tijdschrift is gewijd aan de Antwerpse museums en de historische
kerken van de stad.
De krant kan gratis worden bekomen bij de Dienst voor Toerisme, Suikerrui 19 2000 Antwerpen.

Bassevelde
De Jaarlijkse Kunstmarkt, ging door op 18 juni met deelname van vele kunstenaars.
Organisator was beeldhouwer André van Achte (Assenedestraat 7). Begin september
bracht hij ook een openluchttentoonstelling tot stand in de hovingen van de pastorij,
waar vele beeldhouwers met hun werk aanwezig waren. Prof. Fr. van Mechelen deed
de opening.

Beauvoorde
Vlaamse landschappen was het thema van de grote tentoonstelling van Galerij
Driekoningen van 14/7 tot 19/8. Organisator was het Opbouwwerk IJzerstreek (C.
Vandoorne, Noord-
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straat 80, Veurne) terwijl Jan D'haese de inleider was bij de opening. Namen deel:
Benny Blommaert, Paul De Cocker, Prosper de Mulder, Joris Houwen, Renaat Saey,
Gust Smet en Paul Vermeir.

Beverlo
Op 22 en 23/9 gaat het koorfestival van het ‘Beverkoor’ door met deelname van 26
zangkoren uit heel het Vlaamse land (ere-, eerste en tweede afdeling). Technische
jury: Juliaan Wilmots, Gaston Nuyts, Armand Beliën en Paul Valgaren. Het initiatief
dat dit jaar voor het eerst verwezenlijking kreeg, ontving meteen een verdiend sukses:
heel wat koorgroepen konden niet meer deelnemen omdat het maximum vlug werd
bereikt.

Bokrijk
Het Verbond voor Heemkunde biedt aan Dr Jozef Weyns, konservator van het
openluchtmuseum te Bokrijk en sinds vijftien jaar voorzitter van dit Verbond, een
vriendenboek aan ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag! Het verschijnt tevens
als dubbelnummer van Ons Heem. Het bevat een twintigtal bijdragen, geschreven
door leden van het Verbond die de verschillende gouwen vertegenwoordigen. Men
kan voor het ‘Vriendenboek’ intekenen tegen de prijs van 175 fr. vóór 15 september
1973. Daarna (en in de boekhandel) zal de prijs 300 fr. bedragen: Verbond voor
Heemkunde, Sint-Martens-Latem, postrekening 4959.81.

Borgerhout
Het gemeentebestuur organiseert van 2 tot 23 september in het Gemeentehuis een
tentoonstelling van Borgerhouts kunstenaars 1805-1880. Er is een catalogus te
verkrijgen, de vrucht van verdienstelijk opzoekingswerk. Werken van Willem en
Jozef Geefs, Henry Brown, Adriaan De Braeckeleer, Jaak De Braeckeleer, J. Frans
De Vriendt, Thomas Vinçotte, Eugeen Joors, Leopold Dykers, Edward Portielje,
Emiel Jespers, A. Lambert Baggen, Henri De Smeth, Emiel Vloors, Louis Vermeulen,
René Rosiers, Floris De Cuyper, Jaak Clerens, Louis Peeters en Jozef Posenaer.

Brugge
De door het publiek talrijk bijgewoonde J.S. Bach-orgelwedstrijd in de katedraal
bracht een waardig orgelpunt op de eerste week van de Internationale Muziekdagen.
Van de ingeschrevenen waren er ongeveer 45 opgedaagd voor de schiftingsproeven.
18 kregen een nieuwe kans in de halve finales, wat volgens velen veel was. Over het
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algemeen verwachtte men niet meer dan 8 finalisten. Het werden er vijf. De uitslag
was: 1. Réjean Poirier (Canada); 2. Dee Ann Crossley (USA); 3. ex-aequo: Beekman
Bram (Nederland), Martin Lücker (BRD), Bernhard Marx (BRD). De deelname uit
eigen land was spijtig genoeg zeer gering, hoewel wij over orgelscholen van hoog
niveau beschikken.
De 2o Stijn Streuvelsprijs van de Uitgeverij Orion (DDB - 100.000 fr.) werd niet
toegekend. Hij zal toekomend jaar voor de derde maal worden uitgeschreven. Er
waren 20 manuskripten uit Nederland en 34 uit België. De 3o prijs is voorbehouden
aan auteurs, die op 3 oktober 1974 geen 35 zijn.
Het Veremanskoor viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Het kreeg de naam van onze
vorige ere-deken voor de muziek, die er een tijd lang de leiding van had. Nadien was
het Hilmer Verdin en dan sedert 15 jaar reeds Roger Deruwe, die met ongemene
competentie het koor tot grootse prestaties bracht. Het jubileum wordt gevierd door
een aantal koncerten sommige in samenwerking met belangrijke buitenlandse en
binnenlandse koren en instrumentale groepen. Verbond en tds. wensen koor en leider
nog vele suksessen toe.
Een Museum voor moderne kunst wordt door de stad Brugge gepland in een gebouw
van de stad aan de Spiegelrei. Er is reeds te Brugge een zeer rijke verzameling
hedendaagse kunst van de provincie en een embrionaire verzameling van de stad. Er
wordt nog steeds gehoopt dat aan de situatie een oplossing wordt gevonden b.v.
overname van de hedendaagse werken der stad door de provincie. Dan zou de stad
zich kunnen concentreren op haar groots verleden, wat geenszins het houden van
eigentijdse tentoonstellingen vanwege de stad zou beletten. Een soortgelijk probleem
stelt zich trouwens te Antwerpen met het CIC en het Kon. Museum.
De tweede faze van de restauratie van het Gezellemuseum hoopt men weldra in te
zetten naar plannen van architekt L. Dujardijn; o.a. wegname van de eerste verdieping
van het woonhuis. Het is voorlopig open met een beperkte tentoonstelling van
documenten.
Het Provinciaal bestuur organiseerde de tentoonstelling ‘Kunst uit Zeeland’, die
doorging gedurende de maand juli. De Gedeputeerde staten van Zeeland hadden de
gemakkelijke oplossing verkozen bij de samenstelling: vrije inzending vanwege de
kunstenaars. De aktuele toestand op kunstgebied is van die aard dat men meer en
meer deze formule zal moeten gebruiken omdat er steeds minder critici zijn, die
wensen aktueel werk te beoordelen.

Brussel
De 500o Verjaring van de Boekdrukkunst in de Nederlanden geeft aanleiding tot een
grootse tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek van 11 september tot 27 oktober
(nadien te Utrecht van 16 november tot 2 januari). Zij beslaat Nederland en België
en tevens de buitenlandse gebieden, die tot de Bourgondische kroon behoorden. Een
prachtige catalogus met bespreking van 250 stukken wordt ter beschikking gesteld.
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Er zijn rondleidingen en een audio-visuele montage. Inrichters zijn de Kon.
Bibliotheken van Brussel en Den Haag.
Het Paleis van Schone Kunsten organiseert de Europalia 73/Great Britain van 28/9
tot 28/10. Het uitvoerige programma van tentoonstellingen, concerten, toneel, ballet
e.a. kan bekomen worden bij het sekretariaat Koningstraat 10, 1000 Brussel.
Voor de komende Biënnale van Venetie die tijdens de Zomermaanden van 1974 zal
worden gehouden en waarvoor telkens door een bevoegde Commissie een beperkt
aantal kunstenaars worden aangeduid, werden geselecteerd: Jan Burssens,
kunstschilder Gent, Frans Minnaert, kunschilder Heikruis en José Vermeersch,
keramieker en beeldhouwer Lendelede. Hartelijke felicitaties.
Bij Koninklijk Besluit verschenen in het staatsblad van 20 juni, worden in de lijst
van beschermde monumenten en landschappen opgenomen:
De St.-Annakerk te Roosbeek, de kapel Carmel Onze-Lieve-Vrouw van Troost te
Vilvoorde, de oude pastorij te Grobbendonk, de Catershoeven te Merksem, het
gebouwencomplex te Leuven omvattende het Collegium Veteranorum, het
Maria-Theresia-kollege en het Pauskollege, de pastorij van de Sint-Katharinaparochie
te Kortrijk-Dutsel, de Westermolen te Lembeke, de St.-Stephanuskerk te Melsen, de
omgeving van de oude Onze-Lieve-Vrouwekerk te Hoevene (Antwerpen), de
dorpskom van Gaasbeek, de gevels en de bedakingen van het complex
‘Vlaeykensgang’ te Antwerpen, de stenen windmolen te Hoogstraten en zijn
onmiddellijke omgeving, het kasteel Ter Elst' te Duffel met de slotgrachten, de
‘Waterhoeve’ en onmiddellijke omgeving te Brecht.
Tijdens het seizoen 1973-74 (van 1 sept tot 31 aug.) kent Sabam aan de
amateurskringen voor de kreatie van toneelwerken, waarvan alle rechthebbenden
Sabamleden zijn, een premie toe van 1.000 fr. per bedrijf (max. 3.000 fr. per stuk).
Reglement bij Sabam, Wetstraat 61, 1040 Brussel.

Deurle
De 3o Vlaamse poëziedagen beperken zich dit jaar tot de namiddag 15o september
in het kasteel van Deurle met burgemeester de Pesseroey als gastheer. De prijs van
Deurle wordt toegekend aan het beste gedicht verschenen in een tijdschrift.
Akademische zitting met huldiging van Adriaan Roland Holst door Anton van
Wilderode e.a. Julia Tulkens treedt op als voorzitter i.p.v. Bert de Corte.

Diest
Kunstambachten van Brabant was een tentoonstelling, die van 1 tot 26/8 doorging
in de Kunstgalerij Esschius (Begijnhofpoort). Organisator was de Brabantse Dienst
voor Kunstambachten, die zeer gevarieerd werk presenteerde. De galerij bood ook
gastvrijheid aan de Diestse Kunstkring voor de tekenwedstrijd, die in het kader van
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het Begijnhofjaar wordt gehouden: de bekroonde werken, die alle het Begijnhof als
thema hebben, zullen van 14 tot 21 oktober worden geëxposeerd.

Drogenbos
De Permanente tentoonstelling Felix de Boeck is op woensdag, zaterdag en zondag
toegankelijk. Het betreft werken, die eigendom zijn van de Belgische Staat en
toevertrouwd werden aan de vzw Vrienden van Felix de Boeck, die ervoor de
beschikking kreeg van de zolders van het
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gemeentehuis. Reeds vanaf de opening van dit nieuw gebouw op 20 sept. 1970 werden
de werken er ondergebracht; de zeer merkwaardige presentatie en belichting is het
werk van arch. Franssen (Ukkel) en het geheel biedt een nagenoeg volledig beeld
van de evolutie van de Boecks kunst van de vroegste periode tot heden.
Indrukwekkend!

Faenza
Uit de 35 door het ministerie van Ekonomische Zaken voorgestelde kunstenaars en
akademies uit België werden op de internationale wedstrijd voor keramiek 32
kandidaten door de internationale jury weerhouden. Achiel Pauwels uit Mariakerke
won er de prijs van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Handel, Antonio
Lampecco uit Maredret de gouden medaille van de prijskamp, het Provinciaal Hoger
Instituut uit Hasselt eveneens een gouden medaille, Ludo Thys van datzelfde instituut
de eerste prijs van de sektie voor leerlingen. Hartelijke gelukwensen!

Gent
Het Festival van het Amateurtoneel ging in de KNS door van 14 tot 22/7 en werd
bekroond door de opvoering van ‘Wie is bang voor Virginia Woolf?’ door de
toneelkring St.-Genesius uit St.-Niklaas, winnaar van het Landjuweel 1972-73.
Een internationaal colloquium over Marginaal toneel gaat door in de Kon.
Akademie op 12, 13 en 14/10 met Carlos Tindemans als moderator en medewerking
van belangrijke subsidiërende lichamen. Inrichter is Proka, dat op deelname van
verscheidene gekende figuren en groepen rekent o.a. het Amsterdams Toneel, de
Richmond Fringe Theatre group, het Théâtre du Chêne noir en Teatr 77. Het vorig
nummer van ‘Vlaanderen' over Theater en engagement’ biedt een bruikbare inleiding
tot dit colloquium.
De Retrospectieve Octave Landuyt die op 21 juni 11. werd geopend in de
St.-Pietersabdij kende een verdiend sukses. Zij verheugde zich in de lovenswaardige
medewerking van alle bestaande diensten. Wij vragen ons nochtans af of het gewettigd
is dat bovendien nog zeer hoge bedragen aan subsidie voor deze retrospectieve werden
toegekend, vermits het een levend kunstenaar betreft wiens kunstactiviteiten hem
zulke hoge inkomsten bezorgen dat hij zeer gemakkelijk de bijkomende kosten zou
kunnen voor eigen rekening nemen. Waar het minder winstmakende kunstenaars
betreft is de subsidiëring steeds uiterst beperkt zo zij niet wordt geweigerd.
Een andere Gentse kunstenares, de sopraan Erika Pauwels werd finaliste in de ‘World
Wide Madame Butterfly Competition’ te Nagasaki en nam ook deel aan verscheidene
songfestivals in Japan met een lied van August de Boeck.
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De Gentse keramiste Carmen Dionyse verwierf de eerste prijs ter waarde van 4.000
dollar in een wedstrijd, uitgeschreven door een Canadese organisatie van
pottenbakkers. Er waren meer dan 1.500 werken ingezonden uit 35 landen. De
Belgische selektie was verzorgd door de dienst voor kunstpropaganda van het
ministerie van Nederlandse kultuur.
De Groep X exposeert in galerij Pro Arte van 7 tot 26 september (Voskenslaan). Bert
Laenens heeft op de vernissage het oeuvre toegelicht van: Gustaaf de Bruyne, Liliane
van Hove, Walter Brems, Jozef Cornelis, Jean-Pierre De Coster, René Veris en Sonja
Rosalia Bauters.
De Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heeft haar
akademische en fondsprijzen toegekend.
Dr Werner Waterschoot uit Grembergen won met zijn studie ‘De poëtische werken
van Jonker Jan van der Noot’ de prijs voor letterkunde. De prijs voor taalkunde ging
naar Clem Marynissen, Herent, voor zijn studie ‘Suffixen in oudnederlandse
persoonsnamen’; naar Dr W. van Langendonck, uit Winksele, voor zijn studie ‘De
eigennaam en de kategorieën definitief, iteratief en kwantitatief in het Nederlands
en in een Zuidbrabants dialekt’, en naar J. Molemans, uit Hasselt, voor zijn studie
‘Toponymie van Overpelt (met Neerpelt, Kaulille en Kleine-Brogel)’.
De Arthur Merghelynckprijs (1970-1972) ging, wat de poëzie betreft, naar Guido
Haerynck (ps. Gwy Mandelinck) uit Tielt voor zijn dichtbundel ‘De wijzers bij
elkaar’; en voor het proza naar Willy Lauwers, Wilrijk, voor zijn verhalenbundel
‘Zing zacht zanger’. De Lode Baekelmansprijs en de Dr Karel Barbierprijs werden
niet toegekend.
De Academie stelde ook de lijst van de Academische prijsvragen voor 1967 op:
Kultuurgeschiedenis: Een grondige studie gewijd aan de kultuurhistorische
betekenis van ‘programmaverklaringen’ ‘inleidingen’ etc. die het verschijnen van
alle Vlaamse periodieken (dag- en weekbladen, tijdschriften, jaarboeken, almanakken,
etc.) in de negentiende eeuw (1815-1892) begeleid hebben.
Letterkunde: 1. De literair-historische aktiviteit van Jan F. Willems en F.A.
Snellaert. 2. Refreinen ‘in 't zotte’ en aanverwante dichtvormen bij de rederijkers.
De Fondsprijzen van de Kon. Academie voor 1973 zijn:
1. Karel Bouryprijs (tijdvak 1970-1973): aan de toondichter van de beste
onuitgegeven Vlaamse school- of volksliederen (ten minste twee), waarvan
hijzelf de tekst zal mogen kiezen. Er kan bovendien een tegemoetkoming
verstrekt worden voor de uitgave van de bekroonde liederen. Datum van
inzending (tekst en muziek): vóór 10 december 73. Bedrag: 3.000 fr.
2. August Beernaertprijs (tijdvak 1972-1973): aan de Belgische schrijver die in
die tijdruimte het beste werk, zonder onderscheid van genre al dan niet
uitgegeven en in het Nederlands gesteld, zal geschreven hebben. Datum van
inzending: vóór 10 december 1973. Bedrag: 25.000 fr.
3. Nestor de Tièreprijs (tijdvak 1972-1973): aan het beste onder de Vlaamse
toneelwerken, gedrukt of in handschrift, die gedurende dit tijdvak geschreven
werden of althans noch door de druk, noch door de opvoering vóór dit tijdvak
openbaar werden gemaakt. Datum van inzending: vóór 10 december 1973.
Bedrag: 7.500 fr.
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4. Joris Eeckhoutprijs (tijdvak 1972-1973): aan het beste letterkundig essay, in
handschrift of gedrukt, en beslaande ten minste honderd bladzijden, door een
Belgisch schrijver in het Nederlands geschreven, niet over een periode der
literaire geschiedenis, maar over een auteur. De voorkeur zal worden gegeven
aan een essay over een Nederlands schrijver. Datum van inzending: vóór 1
februari 1974. Bedrag: 15.000 fr.
5. Leonard Willemsprijs (tijdvak 1972-1973): aan een Vlaming, die zich op het
gebied van de studie der Middelnederlandse letterkunde in de loop der jongste
jaren verdienstelijk heeft gemaakt, hetzij door zijn gezamenlijk werk, hetzij
door een publikatie van uitzonderlijk belang. Datum van inzending: vóór 1
februari 1974. Bedrag: 30.000 fr.
6. Jozef Vercoullieprijs (tijdvak 1 oktober 1966 30 september 1974): aan het beste,
in deze periode, aan een Belgische universiteit verdedigde academisch
proefschrift op het gebied van de wetenschappelijke studie der Nederlandse
filologie. Komen in aanmerking: literairhistorische werken, stilistiek en
filologische tekstkritiek (alleen academische proefschriften waarop de kandidaten
ten minste ‘met onderscheiding’ tot doctor promoveerden. Een werk waarvoor
de schrijver reeds een prijs werd toegekend door de Academie, kan niet meer
bekroond worden. Datum van inzending (in dubbel exemplaar): vóór 1 oktober
1974. Bedrag: 10.000 fr.

Het stadsbestuur neemt zich voor in 1975 een grootse tentoonstelling op te zetten
over ‘Duizend jaar Gentse kunst en kultuur’. Drie musea worden daarvoor
aangesproken: het museum voor Schone Kunsten (schilderkunst, beeldhouwkunst
en tekenkunst), het Centrum voor Kunst en Kultuur in Sint-Pietersabdij (architektuur,
graveerkunst en toegepaste kunsten), het Bijlokemuseum (miniaturen en een ander
gedeelte van toegepaste kunsten). De opening wordt voorzien een veertiental dagen
vóór de Floraliën, de sluiting in de week na de Internationale Jaarbeurs.
Uit binnen- en buitenland zouden zoveel mogelijk de nog bestaande topmomenten
bijeen worden gebracht, die in de diverse takken van de kunst te Gent of door
Gentenaars in de loop der tijden zijn tot stand gebracht.
Voor elke afdeling van de tentoonstelling worden afzonderlijke, maar uniform
opgemaakte catalogi samengesteld. Een inleidend deel op deze reeks catalogi zal
een essay bevatten waarin de ontwikkeling van de Gentse kunst in al haar geledingen
wordt uiteengezet. Daartoe wordt een prijsvraag (50.000 fr) uitgeschreven voor een
essay op het tema ‘Duizend jaar Gentse kunst en kultuur’.
In de marge van de tentoonstelling worden colloquia gewijd aan bepaalde facetten
van de Gentse kunst. Op bestaande instellingen en organisaties zal een beroep tot
medewerking worden gedaan: de reeds genoemde Floraliën en Internationale
Jaarbeurs, het Festival van
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Vlaanderen, de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
conservatorium en universiteit, KNS en opera.
Een Retrospectieve Emiel Claus wordt door het Museum van Schone Kunsten in
1974 ingericht n.a.v. de 50o verjaardag van zijn afsterven. Bezitters van schilderijen,
tekeningen, documenten e.a. gelieven zich bekend te maken aan Conservator Paul
Eeckhout (Citadelpark, Gent).

Halle
† Camille Colruyt, de Halse graveerder, edelsmid en beeldhouwer, overleed op
65-jarige leeftijd op 15 juni te Halle. Hij was geboren te Lembeek-Halle 21 september
1908, waar hij nog steeds gevestigd was en ook werd ten grave gedragen. Hij werd
zeer bekend om zijn religieuze edelsmeedkunst. In onze vorige nummers mochten
wij nog zijn tentoonstelling te Halle in mei en het bezoek van Koningin Fabiola
vermelden. Wij bieden aan zijn geachte familie de deelneming van Verbond en tds.

Hasselt
Het nieuwe Centraal Toneel Limburg Podium maakte het bilan op van zijn eerste
seizoen. Het beschikt thans over 19 leden-acteurs en deed beroep op 43 medewerkers,
gaf 30 voorstellingen en kreeg 10.000 bezoekers. Voor volgend seizoen worden vijf
stukken geprogrammeerd, die alle recent zijn en in de kleine toneelzaal van het
Cultureel Centrum zullen vertoond worden, telkens vier maal. Er wordt op
gastregisseurs beroep gedaan van BRT, KJT en MMT. De decors zijn van Armand
van Rompaey.
Op initiatief van de Prov. Commissie van Kunstambachten van Limburg werd een
tentoonstelling 3 × 11 Limburgse kunstenaars samengesteld. Het betreft zeefdrukken
van Withofs, Keil, Daniels, Sprankenis, Jacobs, van den Meersch, While,
Vandebroeck, Jans, Mulkers en Duchateau. Na het Dommelhof te Neerpelt en het
Begijnhof te Diest volgen: Gent (Ver. van Museum van Hedendaagse Kunst C.I.C.,
van 8 tot 20 september), Brugge (Huidevettershuis, 6 tot 27 oktober) en Brussel
(Galerij Contour, eindejaarstentoonstelling). Het is een promotie- en
verkoopstentoonstelling, waarbij van ieder kunstenaar drie werken worden vertoond.
De prijzen worden laag gehouden.
De Provinciale Dienst voor Cultuur o.l.v. Albert Dusar stelde een folder samen over
‘De Limburgse school’ waarin de constructivistische en nieuwe realistische tendenzen
aan bod komen (viertalig). Eind september organiseert de dienst in het Provinciaal
Begijnhof enerzijds een In Memoriam Broeder Max-tentoonstelling anderzijds een
retrospectieve P. Noldus, n.a.v. dezes jubileum.
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Kessel-lo
De Lodewijk de Raet-stichting huurt thans een patriciërshuis in het Domein ‘De Bron’
om er zijn cursussen voor volwassenenvorming te houden. Men zoekt nog een millioen
om het gebouw uit te rusten.

Knokke-Heist
Voor de Poëzieprijs van Knokke-Heist werden 432 inzendingen genoteerd. Nic Van
Bruggen werd laureaat terwijl Marie Wauters een eervolle vermelding kreeg. De
kolderprijs van dezelfde stad ging naar Victor Van Oevelen.
De Prijs voor het Jeugdboek ging naar Mireille Cottenjé voor ‘Het grote onrecht’,
dat met de Zuidafrikaanse apartheid verband houdt.
De 12o Wereldkartoenale kreeg een zeer internationaal palmarès:
- kategorie A, gewone kartoen, tijdkritische tekening: Mikhail Zlatkovski
(Moskou, 1944).
- kategorie B, humor in het verkeer: Valentin Rozanzev (1939).
- kategorie C, humoristische gebruiksgrafiek: Donald Brun (1909, Bazel). De
Vlaamse Klub Kust schonk 10.000 fr. aan Roland De Hert (Antwerpen), prijs
van het publiek 1972. De tentoonstelling liep tot 2 september.

Kortrijk
De jaarlijkse 11 juli-feesten kregen de vorm van een Antoon vander
Plaetse-herdenking. Van 30 juni tot 21 juli was er een herdenkingstentoonstelling
in het Cult. Centrum en de Stadsschouwburg. Op 2 juli werd de film ‘Antoon vander
Plaetse, regisseur van stoet en massaspel’ vertoond in de stadsschouwburg. De
traditionele plechtigheid aan het Groeningemonument kreeg onze ere-deken André
Demedts als feestredenaar. 's Avonds werd dan op dezelfde dinsdag 10 juli een
evokatie van Ant. Vander Plaetse gehouden m.m.v. Fernand Callebert
(dia-projectieprocédé) en van akteurs van Antigone en oud-leerlingen van Vander
Plaetse, algemeen leider was Joris Sustronck. Ook Gerard Vermeersch trad er op.
De 11 juli-mis in St.-Michiels werd opgeluisterd door het St.-Jozefkoor en Omer
Tanghe hield de homilie. ‘Leieland’ bracht een mooi 11 juli-nummer, dat deze
manifestaties in het licht stelde (red. Luc Vercruysse, Gentsestw. 57).

Kruishoutem
Op 7/7 werd ter herinnering aan Kruishoutemse kunstenaars door VTB/VAB de
onthulling gehouden van rustbanken, die de naam dragen van letterkundige Cyriel
de Baere en musicoloog Stefaan de Jonghe.
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Leuven
De Leuvense Kunstkamer, die heel wat kunstenaars uit de streek groepeert, organiseert
ieder jaar een gezamenlijk salon. Deze tentoonstelling, waarop de laatste werken der
aangesloten leden werden getoond, liep dit jaar van 26 augustus tot 3 september.
Vernissage had plaats op 26 augustus om 11 u. in de stedelijke tentoonstellingszaal
aan de Leopold Vanderkelenstraat, waar eveneens de werken zijn ondergebracht.
Een Internationaaal Colloquium voor Empirische Estetiek ging eind augustus door
in het groot Begijnhof, onder voorzitterschap van Prof. Leopold Knops van de K.U.L.
en van Lector G. Smets. Deze discipline richt zich vooral op de architectuur, het
urbanisme, de reclame.
Prof. Dr Carlo Heyman werd in juni gekozen tot Nationaal voorzitter van het
Davidsfonds. De Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de K.U.L. publiceerde over
antieke kunst en kunstwetenschap, maar is ook als dichter en toneelschrijver bekend.
Verbond en tds. wensen hem veel sukses toe in zijn nieuwe werkkring.

Male
De Vlaamse federatie van jonge koren hield op 26 oogst haar jaarlijkse algemene
vergadering in het Slot van Male en legde de activiteiten vast van de komende
maanden.

Mechelen
Van Karel de Stoute tot Keizer Karel heet de tentoonstelling, die door het Stadsbestuur
ingericht wordt van 16 september tot 4 november n.a.v. de 500e verjaring van de
oprichting van de Grote Raad, die Mechelen tot juridische hoofdstad der Nederlanden
maakte. Werken van Claus Sluter, J. Bosch, J. Gossaert, J. van Scorel, A. Dürer, R.
van der Weyden, Antonio Moro, J. Patinier, B. van Orley, L. Cranach, A. en D.
Bouts, Q. Matsys e.a.
De Kon. Beiaardschool Jef Denijn moest dit jaar het zilveren jubileum vieren van
Piet van den Broek, als stadsbeiaardier. Maar men verkoos dit toekomend jaar te
laten gebeuren, vermits het programma van de Mechelse vieringen dit jaar reeds zo
zwaar is. Nochtans gingen er twee wedstrijden door vanwege de 50-jarige
beiaardschool.
Vooreerst was er de ‘Internationale Kompositiewedstrijd 1973 voor beiaard’,
onderverdeeld in twee kategorieën. Aan de eerste kategorie zijn drie prijzen
verbonden: de 1ste ‘Prijs Jef Denyn’ (15.000 fr.); de 2de ‘Prijs Stad Mechelen’
(10.000 fr) en de 3de ‘Prijs Beiaardschool’ (7.500 fr.). Voor de tweede kategorie zijn
twee prijzen voorzien: de ‘Prijs Staf Nees’ (7.500 fr.) en de ‘Prijs Toren en Beiaard’
(6.000 fr.) voor komposities gebaseerd op een oud volkslied.
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De tweede was de ‘Wedstrijd in Beiaardbespeling 1973’. Er zijn twee prijzen aan
verbonden van elk 4.000 fr., met daarbijgevoegd een diploma voorbehouden aan
gediplomeerde beiaardiers.
De jury voor deze twee wedstrijden was samengesteld uit Flor. Peeters, Kamiel
D'Hooghe, Peter Cabus, Eugeen Uten en Piet van den Broek.
Voor de compositiewedstrijd waren de laureaten Frank Gysen (Korbeek-Lo),
Werner van Cleemput en Daniël Schroyens (Mechelen, 13 j.). Voor de
beiaardbespeling waren het: Gustaaf van der Weyden (Kessel, Prosper Verheydenprijs)
en Jos D'Hollander (St.-Niklaas, prijs Leon Henry).
Een Retrospectieve Jan De Smedt wordt op 13 september geopend door staatsminister
Lefèvre in Galerij Begijnhof (tot 30 sept.). Deze huldiging van de Mechelse meester
(1905-1954) gebeurt op aandringen o.a. van Pieter G.
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Buckinx, René Turkry en Staf Weyts. De kunstenaar die schilder en beeldhouwer
was, leunt in zijn werk aan bij het animisme, de generatie van 1900.
Het Angelakoor uit Mechelen (72 leden) vertrok op 1 juli naar Israël voor optreden
te Tel Aviv, Jeruzalem, Akko, Nazareth, Bethlehem en Ramat Hasharon. Het moest
ook het openingsgala zingen van het internationaal koorfestival Zimriya. De koncerten
werden gecapteerd door de Isaëlische radio en worden later ook door de BRT
uitgezonden. Het koor staat onder de leiding van ons medelid Madeleine Jacobs.

Mortsel
De Internationale Uilenspiegeldagen (sekr. Jan Poels, St.-Reinhildisstraat 18) gaan
door op 7-10 september met manifestaties te Antwerpen, Lier, Mechelen, Brugge,
Damme en Rupelmonde. De gezellen, waarvan Bert Peleman de voorzitter is, zullen
o.a. hulde brengen aan buitenlandse kunstenaars, die Uilenspiegel illustreerden (zoals
Victor Delhez in Argentinië), en een tentoonstelling te Lier houden in het
Timmermansmuseum, samengesteld door Walter Dedecker. De academische zitting
gaat door te Brugge met referaten van Ludo Simons en Karel Vertommen. Te
Rupelmonde is er op de watermolen een tentoonstelling ‘Uilenspiegel in Europa’
(17 juni - 31 okt.), te Antwerpen ‘Huysmans en Uilenspiegel’ (1-20 sept. in den
Belaert), te Turnhout ‘Kunstenaars zien Uilenspiegel’ (19 tot 30 sept., De Warande).
De Tijlliederen van Lodewijk de Vocht zullen eveneens ten gehore gebracht worden
in een Uilenspiegelconcert te Antwerpen.

Munchen
In de Internationale Jeugdbibliotheek van München heeft 16 oktober een
tentoonstelling plaats van Vlaamse jeugdboeken. Het ligt in de bedoeling van de
organisatoren dat de bezoekers een overzicht krijgen van de toestand in Vlaanderen.
Er zal ook aandacht worden geschonken aan het werk van Vlaamse literatoren. Deze
manifestatie staat onder de leiding van Poldina Stigler van de Internationale
Jeugdbibliotheek en Frans Schittecat van het Studiecentrum Vlaams Jeugd- en
Kinderboek.

Nukerke
Schilder je eigen Vlaamse Ardennen is een tentoonstelling ingericht voor de 3o maal
van 2 tot 30 september in het domein Visvijvers. Inrichter is het V(laams) A(rdennen)
S(childers) A(telier). Meer dan veertig deelnemers. Het is de vrucht van het
samenschilderen van deze liefhebbers gedurende de vakantie.
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Oostende
Begin juli hield galerij Aymon haar laatste vernissage. Het betrof de Roemeense
bloemenschilder Damaschin. Eind oogst sluit de galerij tot groot spijt van vele
kunstenaars en kunstminnaars, die de moedige inspanningen van André Vlaskop
waarderen om te Oostende echt goed werk te tonen en een aantal Vlaamse waardevolle
artiesten te laten aan bod komen. Een groot verlies voor Oostende.
Het ANZ organiseerde op 10/6 zijn 4o Zeezangfeest m.m.v. Fernand Van Durme,
Juliaan Wilmots, Hugo Persyn, Gerard Vermeersch e.a.
Kunstkring KWB organiseerde in het weekend van 24 oogst een tentoonstelling van
schilderwerken in Mariasteen.

Ronse
Het provinciaal congres van het Alg. Christ. Toneelverbond van Oost-Vlaanderen in
de maand juni werd vooral gekenmerkt door de uitwisseling met de
St.-Jacobsspielgruppe van Schwechar bij Wenen. In de voormiddag werd gehandeld
over de krisis in het amateurstoneel, waarvan men de schuld geeft aan de subcultuur
en de technologie, evenals de mindere belangstelling van de toneelauteurs. Men zoekt
naar een oplossing in de richting van het psychodrama.
De tijd van de waanzin is de titel van het klanken lichtspel dat op initiatief van ons
medelid Schepen Germain De Rouck doorgaat tot 30 september (de zaterdagen,
evenals de zondag 9 en 23 sept.). Het ontwerp is van Elie Saegeman en de muziek
van Louis de Meester. Heel de geschiedenis van Ronse wordt in een weids decor
voorgetoverd, dank zij een elektronische apparatuur met honderden kleurige
schijnwerpers over ca. 250 m. breedte. Iets om zeker niet te missen.

St.-Maria-Audenhove
De Kunstenaars voor de jeugd hielden in juli hun jaarvergadering in het domein der
Franciskanessen. De vereniging besloot tot een verjonging van het bestuur, dat thans
bestaat uit: Jacques van Baelen (voorz.), Rudolf van de Perre (onderv.) en Christiane
Luyten (sekret.). Zij nemen respectievelijk de opvolging van de zeer verdienstelijke
uittredenden, die zich niet herkiesbaar wensten te stellen: Albe, Karel Vertommen
en mevr. Buckinx-Luyckx. De vereniging telt 150 leden. Juliaan Haest opende een
tentoonstelling van grafisch en literair werk. Zuster De Haene (Vosselaar) kreeg de
literaire premie van de vereniging en speciaal werd hulde gebracht aan mevr.
Buckinx-Luyckx.

St.-Martens-Latem

Vlaanderen. Jaargang 22

Van 30/6 tot 15/7 had in de Latemse galerij de expositie ‘Het Landschap’ plaats
ingericht door vzw St.-M.-L. Kunstenaarsdorp met deelname van Prosper de Mulder,
Gaspar de Vuyst, Jan Oosterlynck, Harold van de Perre, André van de Voorde en
Joe van Rossem.
Nadien, van 18 oogst tot 23 september, volgden Latemse kunstenaars in Nederlandse
verzamelingen in het kader van de openstelling van de E3-weg. Inleiders waren Paul
Haesaerts, Walter Vanbeselaere en L.M. Alberigs. Nederlandse musea en private
verzamelaars hebben talrijk de uitnodiging van voorzitter burgemeester Raf Van den
Abeele beantwoord. Wij wensen dat ook dit initiatief veel bezoekers in de bekende
artiestenzolder van Latem zal samenbrengen. Er is een catalogus.

St.-Niklaas
Vijftien Hedendaagse beeldhouwers werden geexposeerd in galerij Waumans, van
29/7 tot 29/8, met o.m. André Bogaert, Fr. Urbin Choffray, Jef Claerhout, Remy
Cornelissen, Gisleen Heirbaut, Georges Leroy, Roland Monteyne en José Vermeersch.

Sint-Truiden
De restauratie van de geklasseerde Romaanse St.-Pieterskerk werd eindelijk begin
oogst ingezet. Naast de reeds gerestaureerde St. Gangulfus, wederom een belangrijk
overblijfsel van de vroegste cultuur in onze gewesten dat gered wordt.

Tessenderlo
Kunstschilder Broeder Max Van Meerbeek overleed op 26 juni. Hij was geboren te
Turnhout op 13 december 1903. Hij werd leerling van St.-Lucas te Gent en de vriend
van Latemse meesters als Malfait, De Sutter en Staf de Smet. Zijn kunstactiviteit,
die bij het post-expressionisme mag gerekend worden, is zeer suksesvol en uitgebreid
geweest. Ook als illustrator verwierf hij naam. Aan familie en medebroeders van ons
medelid onze innige deelneming.

Stavele
† Marc Vande Lanotte, de jonge beloftevolle dichter uit Stavele, is op 15 oogst in
St.-Raphaëls te Leuven overleden. Hij was pas vierentwintig geworden (o Ieper, 7
oogst 1949). Onze christelijke deelneming aan zijn ouders en familieleden.

Tielt

Vlaanderen. Jaargang 22

De 6e poëzieprijs van Tielt werd op 30 juni 11. uitgereikt aan Armand Van Assche
(Molenstraat 17, Waasmunster). Hartelijk gefeliciteerd.

Tienen
Plannen bestaan voor Restauratie enerzijds van het St.-Germanusorgel, dat voor een
goed deel dateert uit 1482 (Hollands type), en anderzijds van het door afbraak
bedreigde Sint-Jansgasthuis (17e eeuw, bak- en zandsteenstijl).

Waregem
Het Gaverfonds heeft de Gaverprijs dit jaar voorbehouden voor Kunst in Waregem,
en dit naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Kultuurraad, die de prijs onder
zijn bescherming neemt. Verlenen hun medewerking: de kunstgalerij Da Vinci en
het Gemeentebestuur van Waregem. Deze Gaverprijs wil een waardering zijn voor
het artistiek werk der laatste jaren, gepresteerd door verenigingen of individuele
personen.
De proklamatie en huldiging, samen met een artiestenbal, staat onder de organisatie
en het beheer van de Kultuurraad, en zal plaatsvinden in december '73 in het
Kultuurcentrum.
Galerij da Vinci organiseert van 1 tot 23 september een herfstsalon, dat de herfst als
thema heeft.

Wijnegem
Een Gedenksteen Dr. Alfons van de Perre werd n.a.v. de 11-julifeesten in het park
ingehuldigd
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door VTB-voorzitter van Overstraeten. Het is een werk van Beeldhouwer Fr. Meister.
Namen nog het woord: P. Nuyens, Ward Hermans en burg. Michielsen.

Woumen
Jeugdliteratuur was het thema van het weekend ‘Spreken met schrijvers’ (16-18/8)
ingericht in en door de volkshogeschool De Blankaart m.m.v. Louis Verbeeck, Fred
de Swert, M. Diekman, G. van Camp en M. van Halewijn.

Bibliotheek
Werk van of over leden
Poëzie
Jan Visser: Verzamelde gedichten. Schuttingpers, postbus 534, Hilversum, 32 blz.,
3 gulden.
Het bundeltje kwam tot stand i.v.m. een lezing gehouden te Dronten over: Zonder
leven is poëzie ondraaglijk. Het bevat circa 25 gedichten, geschreven tussen
1964-1972. Eigenlijk maar een mager beestje met een grote naam! Vorm en inhoud
zijn modernistisch getint. Vieze versjes en onmogelijke beeldspraak worden niet
geweerd, bv.: ‘stikte ik in de nageboorte / van mijn adem’. De bundel bevat verder
weinig substantieels. Toch even luisteren naar één van de beste stukjes, ‘Zender’:
elke morgen weer berichten in alle waterstanden
et korte overzicht
van stemming en koersen, dag in / dag uit
en iedere avond laat nog
et precisie-tijdsein van m'n hart
dan blaf is plotseling af
et interesseert geen hond of
is er slechts één oor
waarin m'n lippen woorden bijten
bij tijd en wijle.

André Louf-Decramer: Eeuwige Pool II. Besteladres: A. Louf, Seulestr. 64,
Nieuwkerke. 76 blz., 90 fr.
50 gedichten (1930-1965). Louf, alias Jaak Van den Iepe, is zijn leeftijd in acht
genomen nog zeer aktief. Heel wat nieuwe bundels worden aangekondigd. Om de
dichter goed te verstaan moet men in het land van de dichter gaan. Dit is het, wat we
eventjes wensen te doen. Ekspressie en inhoud van deze gedichten verwijzen duidelijk
naar de Tachtigers en de nabloei ervan. Romantiek, tederheid, schoonmenselijkheid,
bezorgdheid voor sommige elementen, zoals klank en kleur van het vers, vormen
zowat de voornaamste ingrediënten van deze bundel.
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In elk genre en in elke richting vindt men ‘grote’ gedichten, op voorwaarde dat
de auteur ervan beschikt over authenticiteit, inventiviteit en een markante
persoonlijkheid. Wel, deze verzen zijn authentiek in de zin van: gefundeerd op
waarheid en eerlijkheid. Inventief (beeld en ritme) blijft de auteur langs de minkant.
Er staan in dit werk heel wat clichés, en ritme wordt meestal verward met metrum.
Hieruit volgt meteen, dat de auteur geen belangrijk dichter is. Wel geeft hij blijk het
métier tamelijk goed onder de knie te hebben. Waar hij gevoelig en eenvoudig schrijft,
weet hij af en toe iets te bereiken, dat de moeite waard is. De redemptieve kracht van
zijn poëzie is hem beslist een zegen en aldus, op menselijk vlak gezien, hebben deze
verzen dan ook hun bestaansreden en nut. Zelfs kunnen we, poëtisch bekeken, en
alle antesedenten mede ingekalkuleerd, zijn ‘Liefdelied’ verdienstelijk en
lezenswaardig noemen: een antidotum wellicht tegen heel wat losgeslagen
experimenteel geknoei! Het zet in als volgt:
De avond nijgt zo zacht, mijn kind,
en zoent nog zachter de getrouwen.
Ik heb u 's avonds eerst bemind,
want in de avond groeit betrouwen.

Rik Corneel Renis: Zangen van een centaur en andere gedichten. Besteladres: J.
Stacino, Koning Albertlaan, 287, Brussel. Omslag en tekeningen van Jacques
Cassiman, 36 blz.
In het eerste gedeelte, aldus de dichter, ‘wordt de vuile drukinkt’ 10 keer ‘een gedicht’
met mytologische inslag. Inderdaad, men hoort door deze verzen de centauren rennen.
Meer zelfs, de dichter analogizeert: ‘Ons hart is zoals de centaur / een ongebreideld
dier / dat de lapithen klopt en slaat. / Wanneer onze halfbroeders / van de Pelionberg
zijn verjaagd / worden we zoals Polypoetes, / zonen van Apollo’. Dit alles onder een
motto van Pindaros.
Met de verzuchting van Hölderlin ‘Was bleibet aber, stiften die Dichter’ vangt het
tweede gedeelte van de bundel aan: 12 gedichten, ditmaal over allerlei onderwerpen.
De auteur besluit in het laatste stukje: ‘Men vergeet de aarde, / en wat is een dichter?
/ De nutteloze schreeuw van een spreeuw. / Verloren in de onverschilligheid / valt
Ikaros getroffen / in zee’. We lezen hier ook drie gedichten over Brussel, o.a. dit niet
onaardig Frans versje:
Dans la petite rue des bouchers
le ciel des étoiles s'est couché,
il faut avoir bu
pour l'avoir vu.

De verzen zijn geschreven in een koele taal, waaronder men slechts af en toe de
emotie voelt trillen. Het is zijn vierde bundeltje. De degelijke illustraties van Jacques
Cassiman verluchten het boekje op een voortreffelijke wijze.
A. Van der Berg

Proza
Julien Van Remoortere, Driemaal geschonden, Uitg. Orion, Desclée de Brouwer,
Brugge, 1973.
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In de drie verhalen van deze bundel wordt de lezer geconfronteerd met het kind, de
puber die op een of andere wijze in harde aanraking komt met het leven. De auteur
schrijft de feiten neer voelt zich er wel in geëngageerd en slaagt erin aan te tonen
hoeveel, vaak nutteloos leed de volwassenen de kinderen aandoen. De oorlog is
slechts als achtergrond aanwezig, maar precies doorheen het drama van het kind
demonstreert hij zijn gruwelijkheid en zinloosheid. In de ‘Riem’ wordt de dertienjarige
jongen afgeschilderd als erg beknot in zijn vrijheid. De knaap verzucht: ‘Wat zijn de
grote mensen soms onbegrijpelijk’ (p. 20)... ze willen van jou een heel tam mannetje
maken, dat nooit zijn kleren verkreukt, dat stilzit op een stoel...’ (p. 26). Het leven
dat zijn vader hem voorschotelt kan hem niet schelen: ‘Als ik niet kan en niet mag
zijn, wie ik ben, waarom zou ik dan echt mijn best doen?’ (p. 29). ‘En mijn vader
heeft geen tijd? Hij is net een machine...’ (p. 41).
In de ‘Vuist’ staat weerom een knaap centraal. Door de oorlog wordt de jongen
op brutale wijze geconfronteerd met de dood: hij ontdekt de lijken van drie
neergeschoten piloten. Wanhopig roept hij uit: ‘De grote mensen en hun oorlog (p.
71)... Hoe zit die wereld van de grote mensen in elkaar? (p. 76).
De slotpointe reveleert heel goed wat omgaat in die eenzame wereld van het
innerlijk gekwetste kind: ‘Alle dagen, meermalen per dag, raast de oorlog door mijn
leven?. Ik draag de vernieling en de dood mee in mijn bloed, voor altijd... (p. 94).
Wellicht stijgt de ontreddering ten top in de laatste novelle: ‘De Buit’. De ervaring
van de oorlog doet Johan, het hoofdpersonage inzien hoezeer de wereld op onrecht
drijft. Op een avond leidt een schaapherder hem mee naar zijn keet, waar hij de
jongen misbruikt. Ergens vooraan in het verhaal zegt de jongen: ‘... ik voelde mij
heerlijk rustig in mijn twaalf jaren, op de achtergrond van het leven broeiden alleen
maar grotemensengevaren, de grote hormonenstroom kende ik nog niet’. Op het eind
van het boek vernemen wij van hem: ‘Maar nù weet ik het voor altijd en altijd’.
D. Castelein
Walter Roland, De spooktrein, Uitg. Walter Soethoudt, Antwerpen, 1973; 135 blz.,
175 fr.
Het zijn getuigenissen uit die tragische oorlogstijd, meer bepaald omtrent de
dramatische episode die bij het begin van de bezetting in ons land (mei 1940: een
prachtige zonnetijd, vertelt mijn moeder vaak) veel ophef maakte en die ongetwijfeld
ook een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de collaboratie. De dag nl. dat Hitlers
troepen ons land binnenmarcheerden, op 10 mei (een warme vrijdag voor Pinksteren),
werden op bevel van Belgische autoriteiten
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4000 mensen gearresteerd. Roland beperkt zich in zijn boek tot het op authentieke
documenten gebaseerde relaas van een groepje mensen op weg van Brussel naar
Orléans, de inzittenden nl. van wagon 38.758. In feite betreft het niet alleen
Vlaams-nationalisten (bijv. August Borms - herlees het prangende vers van Elsschot:
‘Gij zijt mij vreemd geweest...’; Jan Timmermans en Edgar Boonen), maar ook
communisten (o.m. Pierre Joye), in België wonende Duitsers, enkele Joden, een pater
en gewone mensen door ‘iemand’ aangeduid als gevaarlijk. Dat was je bijv. omdat
je voorzitter was van het Davidsfonds, of omdat je lid was van het V.N.V., of gewoon
omdat je ABN sprak...
Aan zijn verhaal voegt Walter Roland twee veelzeggende zinnetjes toe: ‘Nieuwe
treinen worden volgeboekt. Het uur van vertrek is nog niet bepaald’.
Naast de toenemende afwezigheid van dialogen is er een ander element dat de
beklemming voortdurend accentueert: de mildheid van de lentelijke natuur contrasterend met de desolaatheid van zes dagen en zes nachten verbeesting.
Toch is dit relaas meer dan reportage; in de grond kun je het geen keurig
documentair verslag noemen, daarvoor is het te vaag, de betrokkenen zijn
gedepersonifieerd (namen worden niet vermeld). Het wordt algauw een groep
menselijke schimmen, die aanvankelijk elkaars meningen, inzichten, angsten,
onderstellingen bevechten, allengs wat menselijker en rustiger worden, later vervallen
in een volkomen apathie. Veeleer is De spooktrein een moderne parabel voor alle
mensen en alle volkeren: de spooktrein is een symbool voor alles waartoe zelfs een
democratisch regime in staat is.
Luc Decorte
Lucien Dendooven, Ja boer, nee boer, Uitg. Ter Doest, Brugge-Lissewege, 1973
(128 blz., 150 fr Giro 51.15.17, Uitg. Ter Doest, Brugge).
‘Je gaat niet dood als je wilt’. Met deze woorden zet de laatste en meest ontroerende
roman in van onze goede vriend. Hij heeft het boek nog even gedrukt en ingebonden
in handen kunnen hebben korte tijd voor hij stierf, maar wat de dag zelf van zijn
afsterven Paul vander Schaeghen in het Brugs Handelsblad erover schreef heeft hij
niet meer kunnen lezen. Het boek was bedoeld als eerste deel van een trilogie over
de stam waar de auteur uit voortkwam, het boerengeslacht Dendooven van ter Doest.
Centrale figuur is Johannes Hofman, duidelijk een romancering van de voorvader
aan wie het boek is opgedragen: ‘Joannes Baptista Den Dooven, agricola, 1730-1795’.
Rond enkele historische feiten, die de auteur over deze figuur in oude archiefstukken
wist op te delven, heeft hij een gestalte weten naar voren te toveren, die vlees en
bloed is en rond wie heel een tijdvak in leven geroepen wordt. Dit eiste niet alleen
een diep psychologisch inzicht, maar ook een grondige kennis van het hele tijdvak
en van de ontwikkeling van het boerenbedrijf en het landelijke leven in vroegere
eeuwen.
Dit boek laat u niet meer los, het ontroert u diep, het doet u vergeten dat hier een
literator aan het woord is. De literatuur staat er immers in dienst van de machtige
bewogenheid, die de auteur heeft gedragen en in zich heeft voelen groeien naarmate
werkelijkheid en verbeelding in elkaar gingen vloeien en de stoere boer uit de
achttiende eeuw, de door tragiek getekende, de gezel werd, die hem - over twee
eeuwen heen - toewenkte, met hem praatte en hem als het ware voorbereidde tot de
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stap, die wij allen eens dienen te zetten. Liefde en dood zijn in de roman van Lucien
Dendooven onontwarbaar ineen verstrengeld en zij worden beide beleefd met de
vanzelfsprekendheid, de rauwe natuurechtheid, die men steeds aantreft waar decadente
beschaving de mensen nog niet heeft doen vergeten wie en wat zij zijn, wat het leven
is en wat de dingen zijn die hen omringen. Zal iemand de pen wederom opnemen,
die de auteur uit de hand is gevallen, om aan de hand van de ongetwijfeld reeds rijke
schat aan gegevens, die hij al had verzameld, het verhaal te hernemen waar het
eindigde: zaterdag 1 augustus 1795?
Fred Germonprez, Haaien op de kust, Uitg. De Clauwaert, Kessel-Lo, 1973 (240
blz.).
Fred Germonprez is een man van de zee en hoewel hij sedert een aantal jaren niet
meer aan de kust woont, toch leeft hij nog mede met wat er gebeurt. Voornamelijk
zijn aanhankelijkheid aan het vissersvolk, aan wie hij zijn veel vertaalde ‘Iseland,
Iseland’ heeft gewijd, bleef onverminderd. In ‘Haaien aan de kust’ klinkt deze dubbele
aanhankelijkheid op elke bladzijde door.
De diepe sociale bewogenheid van Fred Germonprez is er geen die werkt met
socio-culturele enkwesten en statistieken, zij staat los van socio-politieke dogmatismen
en is nog minder gediend met goedkope demagogische slogans. Zij wortelt veel
dieper: in het gemoed van de kleine mensen die door de machtigen vertrapt worden:
van die kleine mensen kan men in Germonprez werken de stem beluisteren. ‘Haaien
aan de kust’ kon zich in elk der Vlaamse badsteden afgespeeld hebben en heeft er
zich ‘mutatis mutandis’ afgespeeld: het gaat om het schrijnende wee van kleine
luiden, die door de bouwpromotoren uit hun woningen gehaald worden en de hen
zo vertrouwde kuststreek zien vernielen ten voordele van het internationaal toerisme.
Ontelbaar zijn de drama's, die er zich afgespeeld hebben en waarvan gedurende
zovele jaren niets tot de buitenwereld doordrong, omdat men te zeer vervuld was
met trots om economische expansie en groeiende welvaart: een welvaart waarvan
vooral die reeds welvarend waren de groei hebben ondervonden. De finantiële
avonturier Glorieux, de failliete aannemer Vermote, de herberg-revolutionnair Vincke,
de verblinde strever Hinkepink, de goedmoedige Ko, de lijdzame Marie, de kokette
Edith, zovele personages waarvan Germonprez op boeiende wijze kan vertellen
zonder zich te bekommeren om de modieuze literaire schoolvossen, die alles gelezen
hebben en alle stilistische knepen kennen, maar niets hebben te vertellen. Daarom
apprecieert men ook Germonprez in het buitenland en hij verdient het.
A.S.
Katrien Broes, Petrus, Zevenkerken, Brugge, 1973, 85 blz.
Een vlot en makkelijk leesbaar verhaal, dat eindigt op een levenspessimisme om
reden van een niet voldaan verlangen. Meteen het hoofdthema. Het speelt zich af in
het bekende Brugge en concentreert zich rond de geestesverwarring van Kornelia.
De jonggehuwde vrouw, die haar echtgenoot Klaas bewondert maar tegelijkertijd
haat om zijn ‘rustige, gelukkige aard’. Zij, die ‘weet hoe het hoort’, verlangt van
hem, de non-conformist, een kind. Hij weigert en huilt maatschappij-kritisch: ‘er is
geen plaats meer voor hen, begrijp je.’ Met dat soort hardaankomend realisme, waar
het in het werkje zeker niet aan ontbreekt, wordt de lezer in de mogelijkheid gesteld
de geestesverwarring van Kornelia uit te breiden tot die van onze huidige tijd. Kortom,
wie ‘Petrus’ leest, moet creatief zijn. Een betere beloning voor werk én lezer kan
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men niet wensen. De typografie van dit werk is uiterst keurig. De geslaagde
kafttekening - Brugs stadsbeeld - is van pater Van Doorslaer.
K. Dumont

Boeken over kunst
Levende kunst in Zuid-Oost-Vlaanderen. Uitg. V.V.V.M., Oudenaarde-Regionale
V.V.V. Ronse Stadhuis, Oudenaarde-Ronse, 1973. 274 blz., 25 × 30, linnen band,
met zwart-witte en veelkleurige illustraties, 475 fr. Besteladres: V.V.V.M., t.a.v. Mw
Tulleken, Stadhuis, 9700 Oudenaarde.
Net als met ‘Beeldende kunst in en om Waregem’ gaat het hier om een rijk
gedocumenteerd kijk- en leesboek over de plastische kunst in een bepaalde streek,
nl. thans de Vlaamse Ardennen. Een landschap, dat zijn geëigende stempel drukte
op héél wat van de in het boek gereproduceerde schilderwerken, iets wat men dadelijk
bemerkt bij een eerste kennisneming van dit belangrijk en mooi uitgegeven (drukkerij
J.J.G. Meirsschaut, Kruishoutem) album, waarin we ook het werk van onze leden
terugvinden. Er staan een 80-tal foto's in en evenveel levensschetsen van deelnemende
kunstenaars, 151 zwart-wit afdrukken (door Emka) en 46 kleurenreprodukties
(Provinciaal Technisch Instituut te Oudenaarde).
Zoals meestal bij dergelijke verzamelingen, trouw aan de formule van het aloude
en eenvoudige schildersboek, wordt aan elk kunstenaar dezelfde ruimte toegemeten
(3 blz.), een op en top democratisch principe. Zo treffen we in dit werk veel
verdienstelijke kunstenaars aan naast enkele topfiguren. Onder deze laatste reeks
ontbreken er slechts een paar, die meenden dat hun werk in dit opzet niet paste.
Spijtig! Dit album gaat o.a. naar verscheidene ambassades en aldus geraken de
medewerkende kunstenaars uit de Vlaamse Ardennen ook in het buitenland bekend.
Bovendien volgden op deze publicatie verscheidene groepstentoonstellingen in centra
als Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen en Zottegem. Je ziet het: de afwezigen
hebben ongelijk. Ten andere, de redactieleden zorgden voor een degelijke selectie:
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elke opname is op een of andere wijze verantwoord. We mogen dan ook de
samenstellers loven voor het goede resultaat.
Na een kort voorwoord van H. Fayat, die ons medelid, schepen Germain De Rouck,
eventjes in de bloemetjes zet om de geestdrift waarmede hij ijvert voor het
natuurschoon en de levende kunst in Zuid-Oost-Vlaanderen, schrijft eindredakteur
en kunstcriticus H.C. Tulleken een boeiend relaas over de plastische kunst uit de
Vlaamse Ardennen in het grote kader van de schilder- en beeldhouwkunst door de
eeuwen heen. De geografische keus wordt gemotiveerd door de authentieke artistieke
traditie van de streek, biezonder vruchtbaar voor het kreatieve. Kunst is hier als het
ware endemisch. De natuur is mooi en tamelijk gaaf gebleven. Op bepaalde tijdstippen
werd het endemische, bevrucht van buiten uit, epidemisch. Er vallen namen als:
Adriaan Brouwer, Simon De Pape, Grupello, August Delfosse, Haesaerts, Ramah,
Valerius De Saedeleer, Jules Boulez, Edmond Vande Vijvere. Men staat een beetje
verbaasd over de gevarieerdheid van de toch wel essentiële ingrediënten van deze
hoogst interessante inleiding. Daar steekt heel wat belezenheid en intellect achter.
Dat hij een enkele keer langdradig wordt en meteen minder duidelijk overkomt nemen
we er graag en met de glimlach blij.
De 80 levensschetsen van de Zuidoostvlaamse kunstenaars werden door de
redactieleden Germain De Rouck voor Ronse, Marcel Van Lauwe voor Oudenaarde
en Renaat Van der Linden voor Zottegem en Geraardsbergen verzorgd. Het is wel
typisch, hoe elkeen het op zijn eigen specifieke wijze heeft gedaan. Ook dat is een
boeiend aspekt van dit schildersboek, waarover we liefst niet verder uitweiden. Laten
we zeggen: Neem, kijk en lees!
Albert de Longie
Dr Luc Devliegher, De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Kortrijk, Reeks ‘Kunstpatrimonium
van West-Vlaanderen’ 6, Lannoo, Tielt/Utrecht, 1973; woord vooraf door Ere-pastoor
Jan De Cuyper, 120 blz., 324 buitentekst foto's en talrijke tekeningen.
Het prachtige initiatief van de Westvlaamse Deputatie dat uitging van
ere-gedeputeerde Jozef Storme, om het hele kunstpatrimonium van de provincie te
boek te stellen voor het nageslacht, treedt een stap verder naar zijn finale
verwezenlijking door het verschijnen van dit zesde deel.
Het moet wat druk en lay-out betreft, in niets onderdoen voor het deel ‘Damme’
dat voor korte tijd bekroond werd door de Federatie der Belgische Uitgevers;
integendeel want voor de eerste maal werden een aantal quadrichromieën opgenomen.
Dat een volledig boekdeel aan één enkele kerk, die bovendien artistiek niet zo
overbekend is, werd gewijd zal niemand verwonderen, die kennis heeft gemaakt met
dit nieuwe werk van Dr Devliegher; moest de Kortrijkse O.-L.-Vrouw te Brugge,
Antwerpen, Gent of Brussel staan, dan zou de faam ervan ongetwijfeld veel groter
zijn.
De auteur heeft met de nauwgezetheid en wetenschappelijke eerlijkheid, die
algemeen bij hem wordt geroemd, vooreerst de geschiedenis en beschrijving van het
gebouw uitgewerkt om dan in detail alle onderdelen en kunstschatten in detail te
inventariëren en te bespreken. Aldus brengt hij niet alleen een waardevolle synthese
van wat over zeer vele publicaties verspreid lag, maar hij zelf komt op verscheidene
punten tot zeer persoonlijke stellingnamen. Hij beschikt over een zeer brede
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bekendheid met gebouwen en kunstwerken uit andere plaatsen, die hem toe laten
door vergelijking merkwaardige conclusies te trekken.
Sentimentele redenen geven aan het Kortrijkse kerkgebouw voor alle Vlamingen
een grote betekenis. Wij mogen verwachten dat door het werk van Dr. Devliegher
hier ook artistieke redenen zullen bijkomen. Ongetwijfeld zullen mensen, die zoals
Ere-pastoor Jan De Cuyper zich met hart en ziel inzetten voor het bewaren en
restaureren van onze oude gebouwen, in deze uitgave een aanmoediging vinden om
spijts veel onbegrip en tegenwerking toch door te zetten.
Frans van Immerseel, Garnalenvissers te Paard, Uitg. Lannoo, Tielt/Utrecht, 1973;
ingeleid door Honoré Loones, burgemeester van Oostduinkerke; 204 blz., met talrijke
illustraties in quadrichromie en zwart-wit.
Men kent Frans van Immerseel als suksesvolle glazenier, als stoetenontwerper,
als houtsnijder en graficus. Thans treedt hij voor het eerst naar voren als auteur. Wel
had hij reeds bij gelegenheid over zijn glazenierskunst geschreven, o.m. in het
Vlaanderen-nummer over dat onderwerp. Maar thans gaat het om een zeer uitvoerig
essay dat in een luxueuze editie het licht zag.
De garnalenvissers te paard zijn de glorie van Oostduinkerke, een der plaatsen aan
onze zeekust, die het langst heeft kunnen weerstand bieden aan de natuurvernieling
en ook thans nog voor een groot deel gaaf is gebleven. Een glorie, die nochtans ook
aan het tanen is, zodat met het gelukkig kan heten dat het boek van van Immerseel
misschien tot het in standhouden van de garnalenvissers te paard zal kunnen bijdragen.
Van Immerseel doorspekt zijn leerzame en sterk gedokumenteerde tekst met
volksgezegden en poëtische citaten, die er pittigheid aan geven, ook al gaat het soms
om rijmelarij zoals volgend stukske van Jonckheere:
Na de felste stormenbrand
vlieden steeds de hoogste golven
't verst terug van 't naakte strand...

De auteur behandelt zijn onderwerp onder al zijn aspecten, waarbij uiteraard
Oostduinkerke het centrum van onze garnalenvisserij te paard, voortdurend aan de
beurt komt. Hij leert ons de methodes en het visgetuig kennen, de vooren tegenspoed
van het bedrijf, het verleden en de toekomst ervan; het garnaaltje zelf wordt ook
bestudeerd natuurgeschiedkundig en taalkundig, in binnen- en buitenland, volkskundig
en gastronomisch. En ook de kunst hoort erbij, zowel de literatuur - vermits het
garnaalvissen heel wat dichters heeft geïnspireerd - als de plastische kunsten. Behalve
van Immerseel zelf, die in prachtige glasramen de garnaalvisserij te paard verheerlijkt
zoals uit de schitterende kleurreprodukties in het boek blijkt, hebben ook nog andere
kunstenaars het plastisch zeer indrukwekkend schouwspel, dat de garnaalvisserij is,
in hun werken vereeuwigd. Van Immerseel heeft dat allemaal opgezocht en biedt
het ons aan met zijn bekend enthousiasme, een enthousiasme waaraan de lezers van
het boek niet zullen kunnen weerstand bieden.
A.S.

Vrije tribune
Wij geminoriseerden
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Nu Karel Jonckheere toch met pensioen gegaan is (ook al blijkt dat hij in de rapte
nog een reisje naar Roemenië heeft meegepikt), gaan er stemmen op om in landen
als Engeland, Frankrijk, maar vooral Duitsland, onze vertaalpolitiek te herzien.
Georg Hermanowski, wiens lectoraat de meeste Vlaamse uitgaven op de Duitse
markt bracht, was bereid enkele van onze vragen te beantwoorden...
(Neer Vantina)
Vantina: - Van verschillende zijden werd u benaderd om, wat de ‘Vlaamse Zaak’
genoemd wordt, een hernieuwde aanpak te geven. Na de verwikkelingen met
Jonckheere waren niet alleen de verhoudingen maar ook de vertaalpolitiek meer dan
vertroebeld. Ziet u nieuwe perspektieven?
- Hermanowski: Ik zie inderdaad nieuwe perspektieven voor een vertaalpolitiek
in Duitsland; toch moet ik opwerpen dat, met elke dag die verloren gaat, de
zaak moeilijker wordt. Nieuwe kulturele akkoorden, vooral met de landen van
het oostblok, onderhandelingen met een aantal westelijke landen op kultureel
vlak - zo o.m. wat het vertaalprobleem met Engeland betreft en waar Engeland
zo maar 2 miljoen D.M. voor over heeft, maken het nu moeilijker voor kleine
taalgemeenschappen dan in de doorbraakjaren 1952 en 1962. Elke verloren dag
is tegelijk verloren geld en verloren inspanning. Wordt er binnenkort niets
ondernomen, dan zou het voor Vlaanderen wel eens te laat kunnen zijn.
- V: De integere romancier en essayist Hubert Lampo, heeft het, op een vraag
van Robin Hannelore: ‘Hoe denkt u over het geval Hermanowski’ zo gesteld:
‘Hermanowski heeft een geweldige berg werk verzet. We hoeven elkaar geen
Liesbeth te heten. Voor Vlaamse auteurs loopt de hoogst belangrijke toegang
tot Duitsland grotendeels over zijn lectoraat. Er is be-
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slist een verruiming merkbaar. Hij zou ontzaglijk veel kunnen bereiken, doch
hij verknoeit m.i. alles door zijn querelant karakter en lichtgeraaktheid. (...)
Bijna zou ik zo zeggen: ‘geef mij dan maar de praatvaar Hermanowski, die doet
tenminste iets’ (Heibel, 4/4, p. 70). Wat zegt U?
H: Dat citaat van Hubert Lampo ligt al een eind terug. Zoals ieder mens heeft
ook Lampo - ook in deze kwestie een ontwikkeling doorgemaakt1. Ik geloof
niet dat hij het nu nog zo zou formuleren. Wat ik wèl weet is dat andere Vlaamse
auteurs van dit princiep uitgaan: alle tot nu toe ondernomen pogingen liepen
schipbreuk, onlangs nog die van de vertaler Hillner, een opgeblazen kikker die
in alle stilte uiteenspatte. Het enige wat tenslotte bereikt werd kwam tot stand
via het Vlaams lectoraat, in ieder geval 120 vertalingen in 20 jaar. Daarover
opscheppen past ons niet, maar de drenkeling klampt zich aan de strohalm vast,
kiest van twee kwalen het minste. Liever iets, dan helemaal niets. Hieraan doe
ik niet mee!
V: U bent best geplaatst dachten we om de officiële Belgische vertaalpolitiek
in haar naakte werkelijkheid te beoordelen. Welk oordeel velt u?
R: Mijn oordeel over de Belgische vertaalpolitiek der laatste 20 jaar: het grootste
fiasco dat ik ooit meemaakte: een volledige mislukking. Géén enkel boek dat
door de Belgische staat op de Duitse markt gebracht werd, ging van de hand;
alles, zonder uitzondering, ging naar de voddenmarkt. Waarom? Omdat het
ergste dilettantisme hoogtij vierde, omdat mensen die niets van het boekwezen
of van de boekenmarkt afwisten - om dan van de Duitse boekenmarkt maar te
zwijgen - toch hun hoofd door het venster wilden steken en dit hoofd (of hun
gezicht) nadien verloren!
V: Er sijpelt hier weinig of niets door wat betreft de populariteit van onze
hedendaagse auteurs in Duitsland zoals die door de officiële vertaalpolitiek
gepropageerd wordt.
H: De officiële Belgische vertaalpolitiek heeft - om alleen de laatste jaren te
nemen, Walschap, Gijsen, Teirlinck en Elsschot bewierookt. Alle vier ervoeren
in Duitsland een volledig fiasco, er werd niets verkocht. Dan bracht de officiële
vertaalpolitiek Hugo Raes naar Duitsland en de Vlaamse pers liep daar hoog
mee op. Maar ook Raes verkocht niet. De uitgever verklaarde zich bereid de
ganse oplage van ‘Een faun met kille horentjes’ voor een prijsje van de hand
te doen. Dan werd Geeraerts ten tonele gevoerd. Ook Geeraerts belandde op de
voddenmarkt! Zonder dralen werd dan Nobelprijskandidaat L.P. Boon beproefd.
Fiasco zonder meer! Bloemlezingen allerhande die Jonckheere als visitekaartjes
in Duitsland uitdeelt belanden op dezelfde voddenmarkt. In 1973 is alle, door
Jonckheere naar Duitsland ingevoerde, Vlaamse Literatuur in de Löwit-Katalog
der ‘niet-verkoopbare boeken’ ondergebracht. Géén enkele van deze boeken is
op de Frankfurter Buchmesse officieel vertegenwoordigd, wel zijn ze opgenomen
in de Frankfurter Anti-Buchmesse tegen spotprijzen. Dat is Jonckheere's laatste
visitekaartje in Duitsland: een totale en welverdiende ineenstorting van een
politiek, een bankroet dat door mij was voorzien en, hoe droevig het ook moge
wezen voor de Vlaamse literatuur: wil er nog iets bereikt worden, dan zal dit
een zware opgave blijken die veel geld zal kosten.
V: Uit goed ingelichte bron vernemen wij dat ‘Gangreen’ van Jef Geeraerts
‘vom deutschen Verleger aus tiefster Scham eingestampt wurde’. Andere, bij
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ons stevig op hun poten staande (al dan niet over het gekende paard getilde)
auteurs hebben ook geen sukses, zomin trouwens als de door u vermelde
bloemlezingen. Daar moet toch een reden voor zijn?
H: De oorzaak van het falen van Jonckheeres politiek is zijn diktatuur: hij wil
de Duitse markt iets opdringen, wat deze markt afwijst natuurlijk. Vooreerst
was zijn literair programma zeer gebrekkig, ten tweede stemde dit helemaal
niet overeen met het ‘totaalbeeld van de Vlaamse literatuur’, en ten derde wilde
hij met geweld veranderingen aanbrengen, die hij desnoods met geld wilde
kopen.
V: U hebt nog altijd geen centiem staatssteun van Belgische zijde ontvangen.
Hoe komt het dat de toch beschikbare Belgische miljoenen aan uw lectoraat
voorbijrollen?
H: Het antwoord is eenvoudig: ik heb me nooit verkocht. Ik heb nooit een cent
gevraagd, nooit een bedrag vernoemd. Mijn princiep was: het goede pleit voor
zichzelf. Subsidies doen verdacht aan: Goed voor Moskou, niet voor het westen!
En in Moskou dient rekening gehouden met de censuur, en of dat geen vervalsing
van een ideologie is!
V: U hebt anderzijds nooit erg hoog opgelopen met De Stichting voor Vertaling
(een Belgisch Nederlandse samenwerking) in Den Haag. Ook nu blijkt de
wanverhouding qua Belgische bijdragen te bestaan.
H: De Stichting voor Vertaling ligt mede aan de oorzaak van de teloorgang van
de Vlaamse literatuur in Duitsland. Deze Stichting heeft (met Vlaamse centen
a.u.b.!) systematisch het Vlaamse ‘image’ in Duitsland vervalst door een
Nederlandse inbreng aan pornografie en andere eksperimentele literatuur die
Duitsland niet hebben wil. Het sukses der Nederlanders, via Stichtingen en
andere, was eveneens nul. (Dat bewijst ook de mislukking van Hillner op
Nederlands gebied). Wat naar de haaien ging, waren het beeld van de Vlaamse
literatuur en de trouwe lezerskring (6.800 vaste kopers). Zolang Vlaanderen
meeheult (of samenwerkt) met De Stichting voor Vertaling kleeft het
Nederlandse ‘image’ aan de uitgaven, dat in Duitsland als porno-smoel en
eksperiment geldt. Wakkere lieden hebben dat te Brussel ingezien; niet voor
niets overweegt men de oprichting van een eigen Vlaamse Stichting, die
autonoom en zelfstandig zou werken en te Brussel of te Antwerpen zou worden
gevestigd. Dit is trouwens de enige oplossing die tot resultaten leiden kan. De
Hollanders zijn - wat de literatuurverspreiding betreft, Vlaanderens ondergang.
V: Er moet een grondige reden bestaan om hogervermelde wanverhoudingen
in onze Vlaamse pers dood te zwijgen. Wanneer in het tijdschrift ‘Vlaanderen’
bepaalde rechtse kranten erop worden gewezen dat zij met de zgn.
‘geminoriseerden’ van links aanpappen, wordt er schouderophalend gereageerd.
Wat is uw mening?
H: Dat de Vlaamse pers deze wantoestanden doodzwijgt ligt m.i. hieraan dat
ze te luid geschreeuwd heeft en thans haar falen niet wil inzien. De Standaard
had van ‘opluchting’ gesproken wanneer ik aankondigde met vertalen op te
houden; Gazet van Antwerpen ging zich aan onkiese woorden te buiten en blies
hoog van de toren wanneer Hillner benoemd werd. Het Laatste Nieuws doet
thans nog alsof Jonckheere de literaire Heiland van Vlaanderen is; Spectator
deed vies... Zullen zij, met name: Ons Erfdeel, het NVT, dat alleen maar gestook
is, DWB dat mij het woord ontzegd heeft, luidop schreeuwen: ‘Wij hadden
ongelijk, wij zijn medeschuldig aan onze ondergang!’? Dit kan men van de
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persmensen niet verlangen. Een man van de pers maakt van elke nederlaag een
overwinning, kwestie van princiep! Met ‘interpolitieke’ kwesties van de Vlaamse
pers, (rechts en links) mag ik me niet inlaten.
V: Nu Jonckheere met pensioen gaat, komen stemmen los. Zou men echter de
verantwoordelijke minister(s), nu Chabert, niet met de neus op de feiten kunnen
drukken?
H: Of men in Vlaanderen al dan niet de minister(s) met de neus op de feiten kan
drukken, is een Vlaamse aangelegenheid; voor zover ik weet gebeurde dit wél,
maar ‘de neus van een minister is geen gewone doch een politieke neus!’ Hierbij
spelen gewichtiger zaken dan de literatuur een rol en: ministers komen en
ministers gaan, hoelang zal Chabert aanblijven? Heeft het voor hem zin gewicht
in de weegschaal te leggen? Ik ben er van overtuigd, in Vlaanderen is een
tienjarenplan nodig om opnieuw te bereiken wat Vlaanderen anno 1962 in
Duitsland bereikt had (daar was ook tien jaar voor nodig!). In België is een
minister nog nooit tien jaar aan hetzelfde roer gebleven. Mijn mening is dat niet
de minister, maar blijvende instituten als o.m. de Academie, Universiteiten,
Stichtingen e.a. aan het roer moeten gaan staan. Mensen en instellingen die een
tienjarenplan opmaken en dit ook kunnen doortrekken, tien jaar lang. Waar zij
de middelen halen is uw zaak!
V: Uw devies was, meen ik, ‘De sterke is het machtigst alleen’. Hoe ziet u, mét
dit machtsbesef, maar met toch meer dan waarschijnlijk, ruimere mogelijkheden,
de toekomst wat uw lectoraat betreft?
H: Mijn devies was en is, ‘Der Starke ist am mächtigsten Allein’, dit heb ik
intussen meermaals in mijn leven ervaren. Dit devies gold ook wanneer ik alleen
(zonder financiële of morele steun) de verspreiding der Vlaamse Literatuur in
Duitsland uitbouwde, ook wanneer ik na 1967 een andere uitgave aanpakte die
thans haar voleinding tegemoet gaat. Wat de toekomst van het Vlaamse lectoraat
in een naaste toekomst betreft, vat ik uw vraag zo op: dat de sterke het machtigst
alléén is, heb ik immer bewezen, hij moet 100% idealist zijn! Ik had géén
machtsbesef of ik was 100% idealist en in die zin heb ik alles bereikt. Geen
ander middel dan mijn grenzeloos idealisme! Dit idealisme is, t.a.v. Vlaanderen
naar de knoppen. Na de oorlog ben ik met niets begonnen. Ik heb een, naar de
behoefte van de
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Duitse markt, literair-historisch beeld gebracht dat volwaardig én verantwoord
was! Ook buiten Vlaanderen heeft de wereld hiervan kunnen genieten.
Samenvatting: er is niets meer te verkerven; Vlaanderen zit in het jaar '73 op de
bodem van het moeras. Van de 127 landen (of deelstaten) uit de wereldliteratuur
bekleedt het thans de laatste plaats. Mag ik eraan herinneren dat Vlaanderen ooit op
de derde plaats stond; ik verwijs hier naar de Unesco-katalogus.
Wij weten beslist dat een aantal Vlaamse literatoren vertwijfeld vechten om uit
de put te geraken, maar wat kan een literator? Men zegt dat literatoren spinnen,
daarmee is alles gezegd!
Ik wacht af, zoals ik al zei, maar dit wil ik benadrukken: ‘Abwarten ist für Flandern
die schlechteste Lösung!’
25.8.1973
Neer Vantina
5.
Waarde heren van het CVKV
Mag ook een gelegenheidslezer van ‘Vlaanderen’ zich tot Uw vrije tribune richten?
‘De Standaard’ publiceerde vrij ongunstige reacties op uw artikels over de reeds
jaren bestaande minorisatie der christelijke auteurs: zelfs een Nederlandse nieuwlichter
kwam er aan het woord om zich met de zaak te bemoeien, echte Hollandse betweterij.
Ik heb me daarom de laatste nummers van Uw blad aangeschaft: het werd me
duidelijk dat de krant herhaaldelijk moedwillig de teksten uit ‘Vlaanderen’ verminkt
heeft en in een verkeerd daglicht gesteld.
Zou het nochtans niet normaal zijn zo een christelijke krant met ten minste evenveel
energie de belangen zou verdedigen van de christelijke auteurs, als zij het doet voor
deze van de oliemaatschappijen (Ibramco-zaak) en de aannemersbedrijven
(RTT-zaak)?
Laat U niet ontmoedigen. Ik verwijt U maar één ding: dat U met Uw campagne
niet veel vroeger bent begonnen: dan had u misschien veel kunnen redden.
Nog een vraag: waarom vindt men ‘Vlaanderen’ in geen enkele kiosk en in slechts
zeer weinig boekhandels?
Hoogachtend,
G. Van den bulcke
N.v.d.R. Bedankt voor de aanmoedigingen. Wat de afwezigheid van ‘Vlaanderen’
in vele boekhandels betreft; Het CVKV kan zich niet veroorloven een groot aantal
exemplaren te verdelen over boekhandels wegens het netto verlies dat de onverkochte
nummers betekenen. Bovendien is de algemene verkoopprijs van ‘Vlaanderen’ zo
laag gesteld, dat er geen enkele winst en ook geen enkele marge voor
boekhandelsprocenten overblijft; elk nummer dat in een boekhandel verkocht wordt
betekent een verlies van ten minste 80 fr... ‘Vlaanderen’ heeft een oplage die groter
is dan deze van ‘Dietsche Warande’, ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ en ‘Vlaamse Gids’
samen: maar de staatssteun voor ‘Vlaanderen’ bedraagt niet het tiende van wat elk
dezer tijdschriften ontvangt...
6.
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Geleid door het uitstekende tijdschrift, vooral omwille van de zeer goede uitwerking
van de verschillende themata, en niet afgeschrikt door het epitheton ‘christelijk’,
omdat ik, als vrijzinnige, geloof in pluralisme, besloot ik me lid te maken.
De ontgoocheling en verontwaardiging kregen echter de overhand na lezing van
het artikel ‘wij-geminoriseerden’ in het nummer 133 (meijuni 73). U hebt wellicht
ook de reaktie gelezen van ‘De standaard’ en het is in de zin van deze reaktie dat
ook ik wil protesteren. Ik hoop dan ook dat U vermeld protest wil laten verschijnen
in ‘Vrije Tribune’.
Ik protesteer en distantieer me van het artikel ‘Wij - geminoriseerden’ niet direkt
omwille van de inhoud. Deze inhoud is inderdaad naar mijn idee zo weinig gefundeerd
dat men niets kan hebben tegen een protest van die aard. In zijn algemeenheid, waarin
de gegevenheden eenduidig en soms zelfs persoonlijk worden aangewend, kan het
protest gegrond zijn. Als men een objektief oordeel wil laten vellen aan de lezer moet
alles gezegd worden en niet de bruikbare helft. Daarom stel ik mijn eigen oordeel
uit over het gegeven zelf. Waartegen ik echter met klem reageer is de kleine-jongens
toon van ‘kijk-eens-wat-zij-hebben-en-wij-niet’. Waar het inderdaad op aan komt is
dat hebben wat een auteur maakt tot auteur en niet de vraag of hij al dan niet gelovig
is. Waar de kunstenaar in de eerste plaats een ‘vrij-zinnig’ mens moet zijn, wil hij
kunstenaar zijn - en dan kan het voor zijn kunstenaarschap pleiten dat hij opteert
voor een christelijke levenshouding - dan is iedere ideologische binding en dus ook
een christelijke partijvorming gewoon in naam van elke kunst een onding.
‘Vlaanderen’ dat een tijdschrift voor kunstenaars wil zijn, maakt zich door een
dergelijke stellingname tot een geborneerd tijdschriftje dat, ondanks medewerking
van verschillende nietchristelijke auteurs - die blijkbaar naar de reaktie van Dr. C.
Tindemans, hun medewerking niet meer zullen blijven geven - een clubblaadje moet
worden van mensen die zichzelf juist vinden en niet ophouden dit mekaar voor te
houden.
Ikzelf wil echter niet negatief eindigen en ik hoop dat volgende nummers een
positieve en feitelijke benadering geven van reële problemen van kunstenaars.
Misschien is het probleem van elke kunstenaar wel of hij vrij genoeg kan zijn. Kan
en wil ‘Vlaanderen’ daar misschien wel eens op in gaan?
Met hoogachting,
Tony Van Loon

Toneel en engagement
Het is mij totaal onbegrijpelijk, waarom mijn artikel de ondertitel ‘Een anarchistische
benadering’ meekreeg. Ikzelf had geen ondertitel voorzien en als er toch een moest
zijn dan was het wel een ‘marxistische benadering’ maar zeker geen ‘anarchistische’.
Ik hoop dat deze fout in het volgend nummer van ‘Vlaanderen’ een rechtzetting
krijgt.
Marianne Van Kerkhoven

Wat hebben wij toch?
Blankenberge stond weer klaar om de HIT 73 de hoogte in te vuren en de dynamische
burgemeester van deze stad wenste maar één ding nl. dat de naam van zijn stad in
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radio en pers werd vernoemd. Daarom moest de hit er komen net als het mooi weer,
veel volk en veel verteer. Tot daar is alles volgens het brood-en-spelenprinciep
normaal.
Wat echter de jury betreft slaan wij weer het bekende kolderfiguur van de muzikale
soldaat die aangetrokken wordt om piano's te versjouwen. Op de acht juryleden is
er volgens de bijgaande uitleg zegge en schrijve één echt beroeps-muziekbeoefenend
lid bij nl. Maai van der Marliere. Daarnaast zijn er: een direkteurdiensthoofd van de
BRT, een teater- en t.v. akteur, een direkteur van een immobiliënkantoor, een
regisseur, een runner van vrijetijdskleding, een Food and Beverage Manager, een
beheerder van een Adviesbureau voor creatieve communicatie.
De Brugse Kunstkring heeft een tentoonstelling geopend ‘De mens in de kunst’.
De selectie was gepland in deze verhouding: een plastisch kunstenaar en drie
letterkundigen. Bij vrijwillig verstek van de enige vakman en een letterkundige heeft
men tenslotte de zaak aan de hand van twee letterkundigen laten doorgaan.
Wij hebben commissies voor schone kunsten meegemaakt waarin tuiniers, generaals
en gepensioneerden van de ijzerweg schering en inslag waren; jury's voor
affichewedstrijden waarin stoetenbouwers, museumdirekteurs en zelfs eens een hele
vereniging van bloemisten zeer blij waren eindelijk iets te mogen doen wat helemaal
buiten hun bevoegdheid lag. Wat hebben wij toch?
Albert Setola

Beroepsamateurisme
Ik las een zinnetje uit een verslag van een groepstentoonstelling van Vlaamse schilders
te Londen: ‘Talrijke kunstkritici van gespecialiseerde tijdschriften, van algemene
bladen en van de Britse B.B.C.-TV waren aanwezig en spraken vol lof over deze
totnogtoe onbekende Vlaamse kunstenaars’.
Onder de werken bevond zich nl. een compositie voorstellende een in reliëf
getimmerde en bij ons door stedebouw afgeschafte betonplatenafsluiting, met daarvóór
het klassieke grasveldje met daarop een beschilderde triporteur. Dit alles afgespannen
met de nodige draad en witte paaltjes. In het ICC te Antwerpen stond een ‘achterkoer
met was’: een banale dorpsgevel met deuren, kelder- en andere vensters, plus een
lijn vol was. In de 2e triënnale te Brugge stond een ‘huisje in de zon’, weer een
dorpsgevel met deur, vensters, plus een pannendak en een voetpad. Dit allemaal in
levensgroot.
In Londen had men er blijkbaar geen weet van dat onze amateurstoneelverenigingen
van voor de twee oorlogen amateursdecorateurs in dienst hadden die dit net zo goed
opknapten, nl. die
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onvergetelijke Vlaamse interieurs met buisstoof, ‘god ziet mij, hier vloekt men niet’,
de tabakspot met ‘stop nog eentje’ en het gebruikelijke geruite tafelkleed; de
verplaatsbare boom met appelen, de balustrade van het kasteel van de baron, het bos
dat bijna in ieder stuk voorkwam. De geveltjes in het bijzonder waren altijd netjes
rood geverfd en voorzien van witte voeglijntjes tussen de stenen. De vensters hadden
altijd witte gordijntjes. Wij denken er nog met weemoed aan terug omdat wij als
kind opkeken naar wat brave huisvlijtvaders met kwast en poederverf in hun vrije
uurtjes gratis presteerden. Wat zij nu in de beroemdste Europese zalen als opgepepte
superkunst van onze tijd te zien krijgen en dit aan astronomische prijzen, moet deze
nu al lang gepensioneerde decorknutselaars met verbazing en ontzag slaan want dit
zijn ontegensprekelijk de nauwkeurige copieën van wat zij eens met meer toewijding
dan talent ten dienste van de medemens hebben verricht. Een van onze
vooraandringende kunstenaars heeft eens een definitie gegeven: ‘een schilderij is
een kunstwerk, ten eerste als het een eigen gedacht is, ten tweede als het herkenbaar
is voor zijn medemensen, ten derde als het onvergetelijk is’. Naar dit recept mogen
alle nog bestaande oude decors van de patronagezolders worden gehaald en naast
die nieuwe gezet. Waar ligt het verschil, heren kunsteritici? Dat zij geen verschil
zien tusen amateurs en beroeps is aan te nemen en nog tot daar aan toe, maar dat zij
ons deze meer dan vijftig jaar te laat komende regionalistische folklore als kunst
willen voorschotelen omdat men blijkbaar aan het eind van zijn latijn is, lijkt mij
gewone demagogie. Als slot graag enkele tips uit de doe-het-zelf-catalogus:
Cafétje met tafeltje, stoeltje, pintje en parasolletje. Duivenzoldertje met kartonnen
duivenmelkertje. Vogelpikje-spelend kunstenaartje en vrouwtje.
Albert Setola

Jack-pot
De gokmolen van de Europa-prijs is weer eens stilgevallen en de winnaars zijn eruit
gehaald. De heer Langui, jurylid en artistiek adviseur heeft in een vraaggesprek aan
de perslui een merkwaardige bijzonderheid onthuld nopens de manier waarop de
jury in zijn almacht tewerk gaat.
De jury was nl. van mening dat de nieuwe tendensen de voorkeur moesten genieten
en wel bepaald de ‘conceptual art’. Verre van iets tegen conceptual art te willen
inbrengen lijkt mij dit onverwachte maneuver op het inrichten van een loopwedstrijd
waarop zowel hardlopers, maratonlopers als hordenlopers uitgenodigd worden en
op een rijtje gezet, waarna men pas, zomaar ten gerieve van de nieuwe tendensen,
beslist dat de prijs alleen voor hordenlopers bestemd is.
In een Europa-prijs kan men dit derwijze vertalen: geen conceptual-art? gaat u
dan maar even aan de kassa voorbij voor een troostprijs. Het is al meer verklaard dat
prijzen-geven überhaupt een absurditeit of minstens een tendentieuze bezigheid is,
die alleen de toeristische propaganda van een stad kan dienen, maar dat de heer
Langui en zijn collega's uit deze met 1500 volwaardige en gevestigde waarden gevulde
jackpot steeds maar weer ‘de beste’ kunnen halen, is mij een raadsel. En wat nog
meer verwondering wekt is het feit dat deze gokmolen, - niettegenstaande de reeds
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lang bekend geworden zekerheid dat de ter plaatse bepaalde modetendens bepalend
is en niet de kwaliteit, - steeds weer nokvol zit met gokkers die reikhalzen naar de
top om dan eventueel van daar uit op de andere te kunnen neerzien als op
minderwaardigen, die zij zelf ook eens geweest zijn voor dat de mooiweermakers er
toevallig anders over beslisten.
Albert Setola

Zoekertjes
José Lagrou zoekt het nr. 76 van het tijdschrift West-Vlaanderen (adres:
Eernegemstraat 56, 8280 Koekelare).
Oswald Maes zou wel graag van iemand het nr. 5 van de eerste jaargang van het tds.
‘West-Vlaanderen’ afkopen (Weinenbrugghelaan 41, St.-Michiels-Brugge).
De bibliotheek van het Bissch. Lyceum, Stokerijstraat, Roeselare zoekt jaargang
1954 (West-Vlaanderen). Wie helpt?

Eindnoten:
1 Intussen poneerde diezelfde Hubert Lampo in zijn stukje, Vertalingen’ (Heibelboek p. 90) dit:
‘Welke meningsverschillen er ook terecht over hem (Hermanowski) bestaan, de methode van
deze Duitser was de enige juiste’ (de interviewer).
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Ten geleide

Het is voor mij een bijzonder genoegen dit mooie cataloognummer van ‘Vlaanderen’,
gewijd aan Felix De Boeck, te mogen inleiden. Voor mij is het eens te meer een
gelegenheid om een eresaluut te brengen aan Meester Felix De Boeck, een schilder
voor wie ik steeds een zeer grote bewondering heb gekoesterd.
Zonder mij op het wankele pad van de kunstkritiek te willen bewegen, meen ik te
mogen zeggen, dat F. De Boeck één van de meest authentieke kunstenaars is die
Vlaanderen telt.
De Franse schilder Auguste Renoir heeft in zijn testament zijn artistiek credo als
volgt samengevat: ‘Eerst een goed mens zijn en dan een goed kunstenaar’.
En dat is wat ik in Felix De Boeck precies bewonder: dat hij én een goed kunstenaar
én een goed mens is.
Zijn leven, nl. het evenwichtig samengaan van artistieke creativiteit en handenarbeid,
moet ongetwijfeld ook de jongeren van vandaag aanspreken. Ik kan dan ook iedere
poging om het oeuvre van Meester De Boeck de ruimst mogelijke bekendheid te
geven, alleen maar toejuichen.
Ik wil het C.V. Kunstenaarsverbond en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ geluk wensen
met hun initiatief, om als eersten, een retrospectieve tentoonstelling van het oeuvre
van Felix De Boeck in Nederland te brengen.
Ik moge daarbij Meester De Boeck danken dat hij voor deze retrospectieve zelf als
keuzeheer heeft willen optreden. Wie kan immers beter dan de kunstenaar zelf het
publiek inleiden in zijn oeuvre.
Het levensverhaal van Felix De Boeck, zoals het door hemzelf werd verteld en
opgetekend werd door enkele van zijn vrienden in het cataloognummer van
Vlaanderen, zal voor de velen die de komende drie maanden deze tentoonstelling
zullen bezoeken een onvervangbare gids zijn.
Ik moge dan ook tot slot de hoop uitspreken dat deze retrospectieve tentoonstelling
F. De Boeck het succes zal hebben dat hij verdient.
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Mijn leven en werk
door Felix De Boeck

Aan Marieke, de poolster van mijn leven, dit verhaal van mijn leven ter gelegenheid van ons 50 jaar
durend huwelijksgeluk.

Als 75-jarige slaap ik nog altijd in hetzelfde bed waarin ik geboren werd. En ik
vind het formidabel. Ik hou van continuïteit. Het vaderlijk erf, dat sinds generaties
in grote lijnen onveranderd bleef, past mij als een tweede huid. De oude pereboom
aan de voorgevel is al lang afgestorven, maar hij wordt niet uitgeroeid. Hij is een
ideale geleider van glycines geworden, die in de zomer een toverweelde van bloeiende
schoonheid uitspreiden. Minister Chabert heeft me onlangs verteld dat men overweegt
om het huis als monument te rangschikken. Velen van mijn vrienden vinden het een
gelukkig idee omdat het huis zou blijven bestaan als een soort De Boeck-museum.
Zo zal dan na mijn dood de oude benaming van de hoeve vergeten worden, want de
ouderen van Drogenbos spreken nog altijd van de hoeve van Breetwater. In de
volksmond noemen de oudste inwoners mij met de naam van grootvader langs
moederskant, ze zeggen dan Felix van Wannes van Breetwater. Mijn grootvader Van
Breetwater was burgemeester van het landelijk Drogenbos, toen nog niet aangevreten
door de Brusselse grijparmen. Hij had zeven kinderen, vier ervan gingen naar het
klooster. Ongetwijfeld was er een sterk religieus klimaat in dit gezin en via mijn
moeder heb ik deze spiritualiteit geërfd.
Mijn moeder trouwde op late leeftijd met een jonge kerel tegen de zin van haar
familie. Zij had pensionaat gelopen, sprak Frans (een zeldzaamheid in die dagen!)
en bracht burgerlijke manieren in het landbouwersgezin. Mijn vader kwam uit het
Pajottenland; hij was kloek, sterk, solied, maar ongeletterd. Nooit heeft hij moeite
gedaan om te leren lezen.
Doch in zekere zin nam hij revanche, want hij stichtte de fanfare waarvan hij
voorzitter werd. Hij trouwde in op de hoeve, die tot vandaag door de autochtone
bevolking de hoeve van Breetwater wordt genoemd. De vreemdelingen weten niet
beter: zij komen Felix De Boeck bezoeken.
Mijn moeder was 43 jaar toen ik geboren werd, mijn vader was er 28. Mijn vader
zie ik als een forse boer, die als enig cultureel attribuut en verzet het voorzitterschap
van de harmonie cultiveerde. Aan moeder heb ik meer herinneringen, ze is mij veel
nader geweest. Ze had gestudeerd, bezat een sterke spiritualiteit en had interesse
voor de artistieke begaafdheden van haar zoon. Toch stel ik me haar moeilijk als
mijn moeder voor. Toen ik nog kind was, was ze al oud en grijs en later helemaal
wit. Ze had de langzame doening van de bezadigde vrouw en bezat de gebluste
zachtmoedigheid van de ouderdom. Ze kon mijn grootmoeder zijn en misschien is
ze voor mij ook als een grootmoeder geweest.
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Met mijn broer Marcel heb ik nooit intiem contact gehad. Wij waren broers, we
zijn samen opgegroeid, we hebben samen gespeeld, we hielden ook van elkaar en
toch lag ergens een kloof tussen ons. Leg dat maar uit.
De lagere school deed ik in Drogenbos en daarna ging ik naar het St.-Pieterscollege
te Ukkel. Nooit vergeet ik het dramatisch ingangsexamen. Alles was eentalig Frans
en ik kende geen gebenedijd woord Frans. ‘Ge moogt ook in het Nederlands
antwoorden’ zei de directeur om de pijnlijke situatie te corrigeren. Doch ik herinner
me levendig tot op vandaag hoe ik vernederd, gekrenkt en wanhopig geen enkel
antwoord kon geven en helemaal niets wist te zeggen. Het heeft een litteken in mijn
ziel geslagen dat nooit genezen is, maar wel werd gewroken. In 1915 eindigde ik de
retorica als primus. De grootste onderscheiding die ik behaalde, was in zekere zin
ook de reactie tegen een minderwaardigheidsgevoelen, dat onbewust in de huiskring
was aangekweekt. Mijn vader kende geen Frans en was ongeletterd. De belangrijke
heren, die belangrijke zaken op de hoeve kwamen bespreken, spraken Frans. Dus
moest mijn moeder het woord voeren terwijl vader er bedremmeld naast stond. Zo
kwam het dat moeder, de grijze oma uit mijn herinnering, alle belangrijke beslissingen
nam in plaats van vader, de struise boer, die nochtans bij alle grote plechtigheden
als voorzitter van de harmonie op de eerste rij stond en door zijn gestalte iedereen
domineerde.
Drogenbos telde in die tijd ongeveer 4.000
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inwoners. Daarvan gingen er in mijn tijd drie naar het college: mijn broer Marcel,
Pol Jacquemyns en ikzelf. Alle drie hebben we de vernedering van het ingangsexamen
beleefd en alle drie hebben we met grote onderscheiding onze studies beëindigd. Wij
wilden bewijzen dat de boerenjongens van Drogenbos zo goed als de rijke
burgerszonen van Ukkel wisten te presteren. Nochtans waren we soms gehandicapt
in onze studies. Ik herinner me dat we tijdens de oogst geregeld thuis moesten helpen,
zelfs al werden op die dagen niet-te-missen cursussen gedoceerd: de oogst ging voor,
het landbouwbedrijf primeerde op de puntenkaart. Ik herinner me ook dat we als
pakezels, met loodzware melkkruiken beladen, naar school trokken om de kruiken
ergens ter bestemming te brengen. We waren lid van de bloeiende studentenbond
van Ruisbroeck, die samenwerkte met die van Halle. Daar leerde ik o.a. Jan Boon
kennen. De studentenbond was rumoerig en actief, natuurlijk ook vlaamsgezind.
Persoonlijk bleef ik bij dit alles nooit ten achter, een tijd lang was ik secretaris van
het Groeninghe-comité te Drogenbos. Ik herinner me dat we toneel speelden en
liederavonden inrichtten. Jan Boon is met dit verenigingsleven meegegroeid en hij
heeft later de triomfen van het Vlaams Volkstoneel geleid. Ik ben niet meegegroeid
met dit verenigingsleven omdat ik zou onderduiken in de geborgenheid van een leven
als kunstschilder, gebonden aan een landbouwbedrijf. Maar van die tijd dateert reeds
de gang naar de hoeve, waar de vrienden en kunstenaars van alle slag zowel
letterkundigen als schilders, musici, filosofen, enz. samenkwamen. We hebben hier
uren gediscussieerd over de meest gewone en de meest bizarre problemen. Zo bleef
ik, de landbouwer, in contact met alle actuele stromingen en kunstopvattingen. Ik
leefde geïsoleerd in een weinig intellectueel beroep, maar geestelijk en artistiek was
ik nooit geïsoleerd. Op de hoeve stroomden alle nieuwe ideeën binnen en dat is zo
in de loop van de jaren gebleven.
In de eerste naoorlogse jaren voelden we de repressie tegen het activisme, waarvan
enkele vrienden en ook mijn broer Marcel het slachtoffer werden. Marcel is zijn
gevangenistijd niet te boven gekomen en zou een paar jaar later sterven. Ik schilderde
het portret van Dr. Borms met een traliehekken als baard. Die tralies, die gedacht
werden als tralies van een gevangeniscel, symboliseerden de kwade droom en de
obsessie, die de repressie op mijn generatie deed wegen. Uit de onderstroom van
deze drukkende sfeer hebben elementen ongetwijfeld nagewerkt, die mede aanleiding
gaven tot de reeks schilderijen, die ik ‘Duizeling’ zou noemen en die de bevrijding
brachten van het repressieklimaat, dat niemand van ons kon aanvaarden. Het werd
als een onrecht gevoeld. In zijn boek L'aventure de Lumière bespreekt Roger
Avermaete het klimaat van die jaren en hij stelt het activisme in zijn historisch en
juist daglicht. Indien men toen verstandig en rechtvaardig had gehandeld en
geoordeeld, dan zou mijn generatie evenwichtiger opgegroeid zijn en dan zouden
geen wonden geslagen zijn, die vijftig jaar later nog crisissen veroorzaken. Ik ga niet
de uitgebreide beschouwingen van Roger Avermaete aanhalen, maar ik wil alleen
zijn conclusie vermelden: ‘Ce mouvement (l'activisme), il faut le souligner, était
strictement idéaliste et il est absurde de vouloir y déceler des sympathies
germanophiles’.
Daarmee ben ik echter op mijn levensverhaal vooruitgelopen. Keren we dus terug
naar de studententijd. Na mijn humaniorastudies ontbood de directeur van het college
mij en deelde de datum van het ingangsexamen en alle praktische inlichtingen
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betreffend het klein seminarie mee. Ik heb hem eerst verwonderd en zwijgend
aangekeken vooraleer ik durfde zeggen er nooit aan gedacht te hebben priester te
worden. Toen heeft hij mij op zijn beurt zwijgend en verwonderd aangekeken. Voor
hem was het vanzelfsprekend geweest dat ik priester zou worden, maar ergens diep
in mijn hart had ik ernaar verlangd klassieke talen te mogen studeren. Helaas, het
was oorlog en de universiteit was voor mij taboe. Mijn broer Marcel had de

moderne humaniora gedaan en kwam in de administratie terecht. Pol Jacquemyns,
de derde intellectueel van Drogenbos, had het college voor een andere instelling
verlaten; hij ging in de journalistiek en toen scheidden zich onze wegen.
Eigenlijk kon ik aan het einde van mijn retorica vele wegen op. Een einddiploma
van de humaniora was in die tijd meer dan een academische titel ten huidige dage.
Toch geloof ik dat ik liever in de plaatselijke papierfabriek als arbeider wilde werken
dan in de administratie of in het onderwijs een loopbaan te zoeken. Anderzijds wachtte
het vaderlijk landbouwbedrijf op mij. Thuis vond men het vanzelfsprekend dat een
van de twee zoons het erf zou in stand houden. En ik? Wat wilde ik? Ik wilde
kunstenaar worden. Vandaar die onverklaarbare voorkeur van een retorica-student
voor fabrieksarbeid boven kantoorwerk omdat de fabrieksarbeid in mijn ogen meer
ruimte liet aan de scheppingsdrift. Ik wilde kunstenaar worden, maar ik wist dat ik
moest werken voor het dagelijks brood. Trouwens, ik wilde onafhankelijk zijn:
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ik wilde mijn kunst niet ondergeschikt maken aan brood-verdienen. Ik zocht naar
een bestaanszekerheid als mens om mijn kunstenaarsschap veilig te stellen. Met die
bedoeling ben ik boer geworden. De romantische voorstelling van Felix De Boeck
als de boer die schildert, zou misschien kunnen omgekeerd worden in de meer
nuchtere voorstelling van Felix De Boeck als kunstschilder die boert. Maar wat is
een woord of wat is een zin? Laat sommige vrienden hierover discussiëren. Vijftig
jaar geleden heb ik gekozen en ik heb er nooit spijt van gehad. Als boer leef ik in
open lucht, de natuur is mij vertrouwd en het wonder van het licht is een dagelijkse
ervaring. Het morgen-, middag- en avondlicht. Het licht in de winter, in de lente, in
alle seizoenen. Het licht tussen het groen gebladerte en het ongetemperd directe licht.
Het licht in alle intensiteiten en aspecten. Ik draag het mee in mijn geheugen, het zit
in mijn handen en ik schilder het. Kleur en licht zijn de wezenlijke bestanddelen van
mijn kunst. Ik geloof zelfs dat het licht belangrijker is dan de structuur van het werk.
Ik denk ook aan wat K.J. Geirlandt ooit heeft geschreven: ‘ik mag niet antwoorden
op de vragen of voor de kunstenaar het licht een supreme gebed is gericht tot de
Schepper, die hem zoveel rouw heeft bezorgd...’. Soms wordt men stil bij de vele
vragen die buitenstaanders rond uw werk oproepen.
Hoe ben ik er toe gekomen om kunstschilder te worden? Het is een eenvoudig verhaal.
Als knaap tekende ik gaarne en gemakkelijk. Rond de tijd van mijn eerste communie
lag ik lang ziek te bed; om de tijd te doden tekende ik aanhoudend. Wat? Prentjes
uit de gewijde geschiedenis, een Epinal-kunst. De geïllustreerde gewijde geschiedenis
was ongeveer het enige prentenboek dat we als kind bezaten. Trouwens de bijbelse
verhalen spraken tot de verbeelding. Ook tijdens de collegejaren bleef ik tekenen.
Ik bezat een schrift, dat ik mocht vol tekenen. Dat primitief schetsboek was iets van
mij. Het behoorde niet tot de schoolboeken, ik moest het niet tonen aan de leraar,
het was helemaal van mij alleen. Ik ervaar het jaren later nog als een uitzonderlijke
luxe en ik ben moeder dankbaar voor dat uniek geschenk: een boek dat niet in de
school hoorde en dat ze toch kocht.
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Moeder keek vaak naar de tekeningen en in de dorpsherberg sprak vader er eens
over met Pol Crabs. ‘Ik zal eens komen zien’ zei Pol Crabs, die etsen maakte en een
beetje tekenles gaf. Pol Crabs kwam zien en vond het goed. Ik werd meteen in zijn
tekenklas opgenomen, maar over die klas mag men geen groot gedacht hebben. ledere
zondagvoormiddag verzamelde Pol Crabs jongens en meisjes die aanleg voor tekenen
hadden en leerde hen een elementaire techniek. Achteraf gezien herinner ik me vooral
dat de lessen op zondag plaats hadden en ik ervaar die lessen als een voortijdige inzet
van mijn later levensrythme om op zondag aan kunst te doen.
Van de jongeren rond Pol Crabs ben ik alleen als kunstschilder overgebleven,
maar ik bewaar de herinnering aan een talentrijk medeleerling. Hij had normaalschool
gedaan en herbegon aan de humaniora omdat hij per se geneesheer wilde worden,
terwijl ik na de oude humaniora boer werd met de bedoeling kunstschilder te worden.
Als gevestigd geneesheer kwam hij in 1952 naar mijn retrospectieve tentoonstelling
in galerij Giroux. Hij feliciteerde me en bekloeg zichzelf. Ik vergeet nooit zijn
woorden: ‘moi, je suis un parfait raté’. Toen was hij ervan overtuigd dat ook hij het
avontuur van de kunst had moeten wagen.
De tweede man die mijn kunstenaarsloopbaan bepaalde, is Louis Thévenet geweest.
Hij woonde in de buurt en op een dag kwam hij op het erf, toen ik toevallig bezig
was het portret van mijn vader te tekenen. Thévenet, de schilder, vond al dat tekenen
wel knap, maar onvoldoende.
‘Ge moet schilderen’ poneerde hij. Hij heeft het mij niet geleerd, maar wel, met
goedkeuring van moeder, verf en penselen bezorgd. Zo begon in 1915 mijn
schildersloopbaan zonder leermeester en zonder academie. In 1915-16 las ik in de
krant een oproep van de Brusselse kunstkring Doe stil voort om opnieuw van wal te
steken. Ik ben naar die eerste vergadering in het Vlaams Huis op de Markt te Brussel
geweest en zonder dat ik er erg in had, was ik als lid opgeschreven. De kring
organiseerde een jaarlijkse tentoonstelling. Ik heb meegedaan en het werd
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mijn eerste tentoonstelling. De kring organiseerde voor haar leden ook avondcursussen
tekenen naar levend model. Ik heb die cursussen gevolgd en daarmee is dan mijn
ganse academische opleiding opgesomd. Aan de universiteit heb ik gedurende twee
jaar de vrije cursussen van Vermeylen over kunstgeschiedenis gevolgd.
Via de kring Doe stil voort kwam ik in contact met de kunstwereld. Ik leerde Prosper
De Troyer kennen, Jozef Peeters, de organisator en de vechter voor moderne kunst,
Eduard Van Dooren, Servranckx, Jan Cockx, Albert Daenens, e.a. Ik herinner mij
de kennismaking met De Troyer zeer levendig. Het was tijdens de tentoonstelling
van Doe stil voort in 1917. Alle modern-getint werk had men bij elkaar gebracht en
vergaard in één zaal die door het z.g. kunstminnend publiek geschuwd werd. Voor
mij had dat een voordeel: in die zaal ontmoette ik andere avant-gardisten van het
ogenblik en heb ik mijn levensvriend Prosper De Troyer gevonden. Met hem had ik
onmiddellijk contact. Nochtans was hij veel ouder, maar hij voelde jong. In lief en
leed zijn we vrienden gebleven, totterdood.
In de literatuur leerde ik Streuvels kennen. De boerenromans boeiden me, maar
de natuurbeschrijvingen trokken me meer aan dan het verhaal. De beschrijving van
het zonnegeweld in De Oogst heb ik vaak herlezen. Ik heb met Streuvels in persoonlijk
contact willen treden, maar het is niet gelukt. Het schijnt dat Streuvels weinig interesse
voor plastische kunst had. Buiten Streuvels waren vooral Scandinavische auteurs
mijn geliefkoosde lectuur. Gedurende een ganse generatie hebben hun boeken de
bibliotheek van de jonge intellectueel in Vlaanderen gevormd, ook van hen die geen
binding met het boerenleven hadden. Van de eigen auteurs heeft Wies Moens de
sterkste stempel op deze generatie gedrukt. Iedereen dweepte met de messiaanse
poëzie van deze profeet en vervolgde. Ik heb Wies Moens van nabij gekend. Onder
en onmiddellijk na de oorlog kwam hij vaak op de hoeve te Drogenbos. We hebben
jarenlang een drukke briefwisseling gevoerd tot hij in Pogen uittreksels van deze
brieven begon te publiceren. Van dan af is de vriendschap verkoeld en nadien zijn
onze wegen gescheiden. Indien Streuvels en de toenmalige Scandinavische auteurs
mijn uitgelezen lectuur waren en ik Wies Moens een tijd heb verheerlijkt, dan mag
ik toch niet verzwijgen dat een ander man een diepgaande invloed op mij heeft gehad.
Als

Felix De Boeck, Landschap te Dworp, 1916, (60 × 70), privé-verzameling.
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milicien in het kamp van Leopoldsburg ontdekte ik Dostojevski en van toen af begon
ik zijn boeken met gretigheid te lezen. Het is opvallend hoe in de volgende jaren
Dostojevski aan de orde was. Vele critici schreven over hem. Zelfs tijdschriften
gespecialiseerd in plastische kunst, openden hun kolonnen voor de Russische auteur.
De wereld, die hij opriep in zijn romans, was een andere wereld dan die van de
plattelandsgemeente Drogenbos, maar wanneer hij armen en rijken, ellendelingen
en verschopten, ongelukkigen en opgejaagden, onevenwichtigen en misdadigers
beschreef, dan beschreef hij de mens, gedreven door duistere instincten, Godsgeloof,
twijfel, hoop, illusie en ontgoocheling. Die mysterieuze ongrijpbare mens van
Dostojevski vulde onze dromen wanneer we voor het slapengaan zijn romans lazen.
Zonder de literatuur en zonder Dostojevski is mijn leven ondenkbaar. Ze hebben
mijn leven rijker en voller gemaakt, wellicht ook meer menselijke zin gegeven.
Dostojevski heeft me ook als kunstenaar gevormd, want ik heb verscheidene
schilderijen gemaakt op inspiratie van zijn romans. Een andere lectuur die mij als
kunstenaar evenzeer heeft beïnvloed waren de geschriften van Van Gogh. In 1914
waren de brieven, die hij aan zijn broer Theo schreef, in boekvorm verschenen. Er
stonden geen reprodukties van schilderijen in, wel tekeningen. Dat boek heb ik
verslonden en het heeft een geweldige invloed op mij gehad. Ik schilderde in de trant
van Van Gogh zonder zijn werk te kennen; ik kon hem alleen via de literatuur
benaderen. Al heeft de goghiaanse periode in mijn kunst niet lang geduurd omdat
de stormachtige evolutie ons naar de abstracte kunst stuwde, toch blijft de lectuur
van de brieven als een grote revelatie in mijn geheugen gegrift. Van Gogh heeft mij
trouwens van meetaf gesterkt in mijn opvatting over de uitzonderlijke waarde van
de kleur in het schilderij.
Van meetaf was ik ook een eigenzinnige kunstenaar. Ik weigerde een tekening te
maken of een krabbel te zetten in poëziealbums van mijn beste vrienden. Ik weigerde
illustraties te maken voor levensvrienden
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zoals Carême en Ch. Plisnier. Waarom?
Ik schilder nooit spontaan: ik kan het eenvoudig niet. Ik geloof niet dat men inzake
kunst kan improviseren, ik geloof niet in de gevleugelde uitspraak dat kunst en
inspiratie elkaar overlappen. En toch ben ik ervan overtuigd dat kunst beleefd moet
zijn, moet groeien uit innerlijke drang, moet geboren worden uit een behoefte om
uiteindelijk ontlasting en bevrijding te betekenen. Ergens hangt dit samen met mijn
levensrythme. In de week werk ik op het land, in de avonduren schets ik composities,
maar nooit begin ik aan een doek. Zes dagen lang moet het rijpen in mijn geest, in
mijn scheppingsdrift, in compositiekrabbels, in tekeningen. Begrijpt u waarom ik op
zondag niemand ontving en iedereen de toegang tot het erf ontzegde?
Zondag was de dag dat alles wat ik in mij gedragen had, uitbarstte en tot leven
kwam op doek of paneel. Zondag was de uitlaatklep, die mij bevrijdde. Ik kon het
schilderen op zondag nooit missen, zelfs niet in de wittebroodsweken, zelfs niet toen
mijn ouders of kinderen dood in huis lagen. Iedere zondag zette in met de vroege
ochtendmis en dan verdween ik tot 's avonds op mijn atelier. Sinds er geen
vroegmissen meer zijn (wie gaat nog om zes uur naar de mis?) is helaas het élan
gebroken. Misschien voel ik ook de ouderdom en sinds ik enkele jaren geleden de
boerderij stopte om alleen de hof rond het erf te bewerken, komt er in de week ook
vrije tijd voor het atelier, doch tot mijn 72ste jaar ben ik nimmer afgeweken van het
devies: nooit schilderen in de week, alleen in afzondering op zondag. Hoe wilt u dat
ik na zulk leven zou geloven aan spontaan-uitgevoerde schilderkunst, aan de inspiratie
van één moment?

Na W.O. I werd ik als milicien van klas 1918 in september 1920 voor een militaire
dienst van tien maanden opgeroepen. Het is de enige periode in mijn leven geweest
dat ik niet met de regelmaat van een klok heb geschilderd. Tijdens mijn kampperiode
in Leopoldsburg trok ik te voet naar Mol om Jacob Smits te bezoeken. Ik was ook
in Duitsland gelegerd, maar met de Duitse expressionisten, die ik sterk bewonder,
en ‘Die Brücke’ had ik geen contact. We waren geborgen in kazernes en hoopten zo
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spoedig mogelijk te mogen afzwaaien. Als burger hernam ik onmiddellijk mijn plaats
in de eerste gelederen van de opstandige, contestataire jeugd. Behalve de zweepslag
van het activisme, waaraan geen enkele Vlaamse intellectueel is ontkomen, droegen
wij, de jongeren, de vurigheid van volbloedpaarden in ons. We namen geen genoegen
meer met een geleidelijke hervorming van wetten en instellingen. Wij wilden een
totaal nieuwe maatschappij structureren. Tabula-rasa met verstarde vormen! Een
nieuwe, gelukkige vredige wereld moest geboren worden. De kunstenaars deelden
dezelfde mening: weg met de oude kunstvormen. Zo kwam men willens nillens tot
de abstractie, het was een normale evolutie. Zelfs ik, die zes dagen als boer met de
natuur meeleefde, was zover: ik was bereid de abstractie te aanvaarden en te
beoefenen. Peeters en Servranckx kwamen uit de academie, ik had naar de natuur
leren schilderen. Maar ik ging mee. De heldhaftige tijd begon. Teirlinck weigerde
een jury voor te zitten, Kamiel Huysmans lachte. Toen ik in 1926 in Salle Delgay
een expositie van abstract werk hield, waren de bezoekers woest en sloegen de deur
luid achter zich dicht. Maar toen was de strijd al gestreden en het elan gebroken. De
grote Peeters gaf op, Maes lag stil, De Troyer verloochende zijn abstract werk,
Flouquet werd auteur, Servranckx deed verder in wanhoop, Lacasse, Van Tongerloo
en Seuphor weken uit naar Parijs. Wij hadden niemand gevonden om de nieuwe
richting te steunen. De Ridder en P.G. Van Hecke hebben het expressionisme en
Sint-Martens-Latem gelanceerd. Na W.O. II was er de Brusselse advocaat Jean Lust
om de ‘Jeune Peinture Belge’ te lanceren.
Wij, de eerste abstracten en pioniers, bleven in de woestijn. Nu komt allerwegen
erkenning en waardering voor het werk uit die periode. Maar menselijk gezien is het
te laat. Toch doet het goed om zelfs a-posteriori een morele voldoening te krijgen
zoals op de tentoonstelling Konstruktivismus, Entwicklungen und Tendenzen seit
1913 te Keulen (1972). In de benedenzalen was de oudere garde ondergebracht. (Van
mij hingen er negen composities uit de jaren 1920-21).
Boven hingen de hedendaagse kunstenaars. Het verschil was enorm. Boven kon
men glansrijk, knap werk bewonderen. Neen, wij konden niet wat een Peire nu wel
kan. Maar in het werk in de benedenzalen ademde meer autenticiteit.
Soms wordt mij gevraagd waarom ik bij de tweede golf van abstracte kunst na
W.O. II geen voeling heb gezocht en waarom ik toen afzijdig ben gebleven. Ik begrijp
die vraag niet. Mijn werk heeft een logische evolutie doorgemaakt; het is bijna als
een boom geleidelijk gegroeid. Ik kan de groei niet afremmen of de klok terugzetten.
Ik heb nooit begrepen hoe Jozef Peeters in de vijftiger jaren na 25 jaar zwijgen terug
aan het werk schoot en herbegon op hetzelfde punt, waar hij 25 jaar geleden had
gestopt. Precies
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alsof in al die jaren niets gebeurd was en wij zelf niet veranderd waren. Maar ik
negeer deze periode niet, ik blijf mijn abstract werk uit de twintiger jaren in eer
houden. Die rumoerige tijd van de twintiger jaren is belangrijk geweest. Pas nu begint
men zich te realiseren wat toen aan vernieuwing is verwezenlijkt. Ik ben er vanaf
het begin bij geweest. Vanaf de heldhaftige tijd van Centre d'Art dat in een klein
lokaal was ondergebracht, maar van een bruisend vitalisme getuigde. De drijvende
kracht achter Centre d'Art waren de gebroeders Bourgeois.
Pierre Bourgeois is een van mijn vrienden van het allereerste uur samen met Jozef
Peeters, De Troyer, Flouquet en Dhaenens, die een vergeten figuur is. In 1921 hebben
we deelgenomen aan de internationale tentoonstelling van moderne kunst te Genève.
Het jaar daarop waren we opnieuw van de partij bij het tweede congres van de
moderne kunst te Antwerpen, waarvan mijn vriend Jozef Peeters de promotor was.
De Nederlander Alkema kwam naar Drogenbos afgezakt. Toen alle mensen van de
Stijlgroep naar Parijs uitweken, bleef hij geïsoleerd achter te Kampen. Hij had van
Peeters te Antwerpen gehoord, doch toen hij contact zocht, kon Peeters hem niet
opvangen. Peeters gaf hem mijn adres en dat van Karel Maes. Zo is de relatie met
Alkema ontstaan. In juni 1973 heb ik na jaren van scheiding mijn goede vriend
teruggezien op de opening van de tentoonstelling Pioniere der Abstrakten Malerei
in Belgien 1915-1930 te Keulen. Daar herleefde de oude, heroïsche tijd toen niemand
in ons geloofde en wij alleen stonden om in onszelf te geloven maar met een geloof
dat bergen verzette. Vijftig jaar later hebben we gelijk gekregen.
In Brussel groepeerde de moderne stroming zich rond het tijdschrift Sept Arts, dat
in 1922 werd gesticht door vijf kunstenaars (een architect, een dichter, twee schilders
en een musicus). Sept Arts heeft moedig volgehouden tot 1929 en verdedigde een
zuiver beelden (plastique pure). Vanaf het begin was ik betrokken met Sept Arts, ik
was de eerste schilder van wie werken (vijf ineens!) werden gereproduceerd (nov.
1923). Maurice Casteels wijdde een uitvoerig artikel aan mijn kunst en signaleerde
mijn aanwezigheid op de moderne tentoonstellingen te Brussel, Genève en Antwerpen.
Uit de omgeving van Sept Arts is in 1925 de avant-garde groep L'assaut
voortgekomen, waaraan ik ook heb deelgenomen. De overige leden waren Flouquet,
Gailliard, Maes, Baugniet en Wolfs, die allen

Felix De Boecks woning te Drogenbos.
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Felix De Boeck, Kerk van Drogenbos, 1916, (70 × 70), privé-verzameling.

Vlaanderen. Jaargang 22

270
op de tentoonstelling van 1927 te Brussel vertegenwoordigd waren. Een jaar na Sept
Arts is L'assaut ter ziele gegaan.
Ook in Antwerpen ontstonden in de twintiger jaren, zelfs nog vóór Brussel,
verscheidene avant-garde tijdschriften. Met Het Overzicht was ik in contact.
Oorspronkelijk was Het Overzicht, in 1921 opgericht door Fernand Berckelaers
(Michel Seuphor) en Geert Pijnenburg, een literair tijdschrift. Toen Berckelaers in
1922 met Jozef Peeters in contact kwam, werd Peeters eerst redacteur en dan
co-directeur. Jozef Peeters was een ware organisator, hij richtte spreekbeurten,
samenkomsten en congressen voor moderne kunst in en maakte van Het Overzicht
een ‘strijdblad voor abstracte kunst, totaal orthodox en niet eclectisch’. In Het
Overzicht verscheen het artikel van Maurice Casteels over mijn werk in Nederlandse
vertaling. Het Overzicht heeft het niet zolang volgehouden als Sept Arts en verdween
in 1925.
We vonden in ons streven voor de abstracte kunst en de avant-garde kunst weinig
of geen gehoor bij de burgerij en de officiële kunstkritiek. De toenmalige meest
gezaghebbende criticus over levende kunst in België beschreef het werk van de
kunstenaars van plastique pure als ‘le délire d'un mécanicien qui serait devenu
brusquement fou sur une locomotive en pleine marche’. In het TV-interview dat Prof.
Florquin in 1965 van Michel Seuphor afnam (Ten huize van...) zegde hij met liefde
en enthousiasme het grote kunstboek De Abstracte Schilderkunst in Vlaanderen te
hebben geschreven omdat hij kon recht doen aan Jozef Peeters, Paul Joostens en
Felix De Boeck, omdat zij in 1920 zonder glorie en zonder gevolg in een heroïsche
tijd dingen hebben gedaan, die vele jaren later dank zij een aangepaste reclame
verscheidene kunstenaars, die in dezelfde richting gingen werken, beroemd en rijk
maakten.
Wij werden helaas niet gesteund en het is menselijk dat na jaren strijd de
ontmoediging ook de felste karakters aantast.
Een dramatische slag is het voor mij geweest toen de grote Jozef Peeters de strijd
opgaf en huishoudelijk werk ging verrichten om zijn vrouw toe te laten het brood
voor het gezin te winnen. Ik herinner me hoe ik op bezoek bij Peeters door hem werd
opgediend en hoe hij handig en veilig de kinderen verzorgde. Ik heb lange tijd nodig
gehad om die ervaring te verwerken, maar gelukkig ben ik niet door de knieën gegaan
en ben ik de kunst trouw gebleven.
De abstracte periode in mijn werk krijgt nu veel aandacht. Het blijkt dat ik werkelijk
met de oorsprong van de abstractie in België gemoeid was en het blijkt ook dat ik
een eigen stijl heb beoefend. Reeds in de twintiger jaren meende men een onderscheid
te zien tussen mijn werk en dat van de andere abstracte kunstenaars. Pierre Bourgeois
noemde de abstractie ‘plastique pure’, doch mijn werk en dat van Flouquet noemde
hij ‘plastique pure et sentimentale’. Persoonlijk heb ik nooit het axioma willen
aanvaarden dat het abstract schilderij twee-dimensionaal moet gedacht worden. De
grote paus Mondriaan negeert volledig de illusie van de diepte. In tegenstelling
daarmee zocht ik bewust naar de compositie en de lineaire constructie, die of afgrond
of hoogte of diepte suggereren. Misschien ben ik nooit helemaal abstract geweest.
Altijd is er een zon of een maan in mijn werk te vinden, soms zelfs een (geabstraheerd)
landschap. De abstract-schilderende kunstenaars waren stadsmensen, ik stond in
dagelijks contact met de natuur. ‘Ze haten de natuur, ze zijn tegen de Schepper’ heeft
Permeke van de abstracten gezegd. In mijn geval was het zeker niet waar. Het kan
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een van de redenen zijn waarom ik een aparte koers in de abstracte kunst gevaren
heb.
Evenmin als in de natuur kan ik trouwens mijn Godsgeloof verloochenen. Ook in
het meest abstracte schilderij ligt ergens een centraal punt, voor mij het symbool van
de Godsidee. Zelfs in het louter spel van vlakken en kleuren wilde ik steeds een
Godsbesef inschuiven en wenste ik aan het werk een mystische geladenheid te geven.
In die tijd lag de wereld nog voor mij open. Ik was verliefd. Als ge jong en verliefd
zijt, voelt ge u een wereldveroveraar. De liefde stimuleert ook exuberante
kunstenaarsdromen. Voor de geliefde zou ik tweeduizend schilderijen maken; leven
en dood overwinnen. Ik schreeuwde het uit in verzen. In het Frans. Ik was flamingant
in hart en nieren. Marieke was een Vlaams meisje, maar in het Frans opgevoed en
als deftige freule had ze Frans pensionaat gedaan. Wat plechtig en belangrijk was,
kon toenmaals alleen in het Frans afgehandeld worden. Dus dichtte ik in de taal van
Voltaire:
Dans ma besace: une tranche de pain
Dans ma gourde: le lait frais de notre vache
Toi et deux mille images,
de hier, de demain et d'aujourd'hui,
Voilà toute ma richesse!
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Viens Marie;
Je suis fort.
Je vaincrai la vie et la mort!

Het gedicht is bijna profetisch geworden. Ik heb mijn leven in dienst van de kunst
gesteld en misschien bereik ik het getal van tweeduizend schilderijen. De boerenstiel
heb ik niet verloochend en de Heer heeft mij veel kracht gegeven om leven en dood
te overwinnen. Want het leven stond vol kruisen, de dood heeft toegeslagen.
Mijn broer Marcel stierf in 1922, nauwelijks 25 jaar oud. Hij liet een vrouw en
twee kinderen achter. Op zijn dood heb ik onmiddellijk als schilder gereageerd en
een abstracte compositie gemaakt. Thans zegt men nog bij het beschouwen van dit
abstract doek: daar is iets van de dood in.
Mijn moeder werd ziek. Marieke, mijn verloofde kwam dagelijks over de drempel
om haar te verzorgen. Na een tijd werd dat geloop een onhoudbare toestand. Wij
trouwden in 1924 met stille trom en zonder huwelijksreis. Daags vóór en daags nà
de huwelijksdag stond ik op het veld; de eerste zondag van ons huwelijksleven
zonderde ik me af om te schilderen. Marieke, het pronte meisje met schitterende
manieren en een verzorgde opvoeding, aanvaardde alles: mijn levensrythme, de
verzorging van de zieke moeder, het werk op de boerderij. Zij is mijn steun en
toeverlaat geworden. Nooit zijn er spanningen geweest; op vijftig jaar huwelijksleven
moet de eerste ruzie nog komen. Marieke heeft mijn kunstenaarschap aanvaard; de
problemen, waarmee ik worstel, komen niet ter sprake. Ik zal wel geregeld haar
mening over mijn werk vragen en dan zegt ze openhartig haar mening. Zonder
Marieke was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Op haar is toepasselijk wat de bijbel
zegt over de sterke vrouw: ‘het hart van haar man stelt op haar zijn vertrouwen, en
in al zijn behoeften zal worden voorzien’. Zelfs ziek en geslagen is Marieke voor mij
altijd die sterke vrouw uit de Bijbel geweest. Ik kan haar nooit dankbaar genoeg zijn.
Wij werden niet gespaard van pijn en smart. Een maand na de trouw stierf Mariekes
vader. Dan werd mijn vader ziek. Toen moest Marieke twee zieken oppassen. Beneden
lag moeder in het bed, boven vader. Marieke was in verwachting. Moeder stierf. Een
maand na deze slag werd ons eerste kind geboren. Mijn vader stierf. Marieke werd
ziek. Hoe heeft ze zich zolang kunnen overeind houden in die zee van lijden en
miserie? Hoe zijn wij door die tunnel van verdriet geraakt?
De werkvrouw bleef weg. Ze wilde het fatum dat op het huis scheen te rusten, niet
op zichzelf halen. Toen moest ik alles doen: het werk op het land, de huishouding,
eten klaar maken, afwassen, wassen. Marieke heeft mij verteld dat ze leed onder de
gedachte dat ik boer en werkvrouw moest zijn. Die lawine van leed en huishoudelijke
zorgen viel samen met een ontmoediging bij de avant-garde van de schilderkunst.
We hadden de wereld willen veroveren, we hadden tabula-rasa gemaakt en nieuwe
horizonten geopend, we hadden een nieuw tijdperk ingeluid. Maar niemand luisterde,
niemand nam ons ernstig. Nergens was er officiële steun.
Jozef Peeters, die alle contacten had gelegd, die de Section d'Or had ingehaald,
die ons op de Exposition Internationale d'Art Moderne in Genève (1920) had
ingeloodst, die te Antwerpen Congressen van Moderne Kunst inrichtte, diezelfde
Jozef Peeters legde, zoals gezegd, zijn palet neer: zijn vrouw was onderwijzeres en
toen kinderen geboren werden, kwam de financiële druk. Vermits van de schilderkunst

Vlaanderen. Jaargang 22

geen heil te verwachten was, hebben ze samen overlegd: zijn vrouw zou haar
betrekking aanhouden, hij zou het huiswerk doen. Dat dieptepunt hadden we bereikt
in de moderne kunst. Zij, die niet zoals Peeters de schilderkunst opgaven,
verloochenden de abstractie, weken uit of zaten in een wanhoopscrisis.
Terwijl ik hard door tegenspoed geslagen en door huishoudelijke zorgen gebonden
werd, woog de ontmoediging van de kameraden zwaar op mij. Toch versaagde ik
niet. Geen enkele zondag heb ik overgeslagen: na de zondagsmis werd er geschilderd.
Goddank dat ik mijn levensrythme nooit onderbroken heb. Dat zondagsschilderen
is mijn redding geweest. Ik kon me afreageren. Toch reageerde ik in mijn kunst niet
onmiddellijk op het leed dat me overviel. Pas jaren na haar dood heb ik het portret
van mijn moeder geschilderd. Pas jaren later schilderde ik mijn stervende vader.
Die breuk van jaren tussen een belevenis en het schilderij dat pas later ontstaat,
heeft een vriend tot een onthutsende vraag gebracht: is het omgekeerde ook niet waar
geweest?
Heb ik in de bruisende twintiger jaren met visionaire kracht niet in de toekomst
gezien?
Ik wenste toen absoluut en altijd aan mijn abstract werk diepte te geven en afgrond
te suggereren. Vele composities werden Duizeling getiteld. Duizelen moest iedereen,
die zich indacht te staan aan de rand van de diepe pieken van de compositie; duizeling
ook bij het perspectief van de opgeroepen afgronden. De Nederlandse titel was de
nietcorrecte vertaling van de Franse titel L'angoisse maar beide samen vormden ze
de juiste betekenis. Waarvoor had ik angst?
Ik was jong, verliefd, overmoedig. Wie kon toen vermoeden welke som van leed
en pijn enkele jaren later mijn deel zou worden?
Heb ik onbewust, maar visionair een reeks schilderijen gemaakt, die in hun scherpe
hoeken en contouren de plastische uitdrukking konden zijn van de psalm
De-Profundis, ‘vanuit de diepte roep ik tot U, Heer’. Heb ik als schilder toen tot
uitdrukking gebracht wat ik in de jaren na 1925 als mens moest uitschreien ‘vanuit
de diepte roep ik tot U, Heer’? Het zijn beangstigende vragen, waarbij men een
ogenblik stil wordt.
Mijn moeder en mijn vader waren heengegaan. Vier van mijn kinderen stierven
in de vroegste levensjaren. Dramatisch is dit wegmaaien van uw nageslacht, waarvan
in het graduale van de huwelijksmis wordt gezegd: ‘uw kinderen zijn als ranken van
de olijf rondom uw dis’. Slechts één kind was overgebleven, gehandicapt in geest en
lichaam. Waar heb ik de moed gehaald om een kerkhof te schilderen met vier kruisen?
Of liever: dank dat ik het heb kunnen doen. In de reeks kerkhoven zijn doeken vol
dramatische spanning en doeken vol sereniteit. Ik heb kerkhoven geschilderd, bijna
abstract, als het ware de synthese van het kerkhof. Op een zondag heb ik een kerkhof
geschilderd met een vogel op een van de vier kruisen. De zang van de vogel was de
spontane titel, maar de echte titel werd Pasen. Het feest van de verrijzenis ‘ut illuminet
eos, qui in tenebris et in umbra mortis sedent’. Het lijden had mij, en Marieke leefde
mee, niet verpletterd omdat de zin van het lijden in een diep Godsgeloof was begrepen
en gelouterd. ‘Tristitia mea in gaudium vertetur. - Mijn droefheid zal omslaan in
vreugde.’ De bevrijdende kracht van godsgeloof en kunst voor het
kunstenaarsgemoed!
Veertig jaar later zou Roger Schutz, de prior van Taizé, in zijn beroemde
Paasboodschap uitdrukken wat ik ontdekte toen ik een zingende vogel schilderde op
een kerkhofkruis. ‘Christus is verrezen, een nieuwe mens is opgestaan’ verkondigde
Roger Schutz en zijn zin ‘ta fête soit sans fin’ sloeg in als de zang van mijn vogel.
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in-albast-gebeeldhouwd portret van mijn moeder, ik kon mijn vader schilderen op
zijn sterfbed, reeds getekend door de vergankelijkheid van het lichaam. Ik kon dat
mooie, volrode portret van Marieke schilderen. Ik was door de tunnel van verdriet
gegaan en terzelfdertijd niet verzand in de ontmoediging van mijn mede
avantgardisten.
Ik las Lanza del Vasto in plaats van de Barbusse uit de twintiger jaren. Beiden
zijn even groot en ik heb van beiden gehouden. Men moet ze alleen op verschillende
tijdstippen lezen. Later zal ik getroffen worden door Levinas en Teilhard de Chardin.
Zo gaat het in onze intellectuele belangstellingssfeer: ebbe en vloed. Zouden de
brieven van Van Gogh nu nog zulke ingrijpende en gepassioneerde invloed
uitoefenen? Maar één constante was er toch altijd geweest: mijn gelovig-zijn. Vandaar
ook die éne constante in al mijn werk ondanks de wisselingen van de evolutie. Reeds
toen ik over het abstract werk vertelde, heb ik gewezen op de drang om altijd en in
alle schilderijen één centraal punt te leggen, het snijpunt van de lineaire compositie,
een gloed of een licht. Noem dit het punt alfa of omega of het oeratoom zoals sommige
geleerden het wetenschappelijk benaderen. Geef er een kosmische zin aan als het
kan. Voor mij is er geen betwisting: dit centraal punt is God. Teilhard de Chardin
bekijkt het ook zo alhoewel hij vermijdt het woord God te noemen maar hij en ik
weten dat het God is. Het is vanuit mijn Godsbesef dat ik leef onder een obsessie om
één centraal punt in ieder werk te leggen. Ik wil niet zonder God, ik wil niet zijn
zonder geloof, want anders zit ik in de kou. Natuurlijk wordt een mens soms
besprongen door vlagen van twijfel. Het is menselijk, alhoewel ik allen benijd die
een naïef kinderlijk geloof bezitten.
Mijn bijna fanatieke geloofsovertuiging heeft

Felix De Boeck en Marieke onthalen vrienden.

nooit belet dat ik vele ongelovige vrienden heb. Van sommige vrienden was ik soms
verrast over hun al of niet kerkelijk zijn. Met een vriend toog ik op ontdekking naar
Van Gogh in de Hoge Veluwe. Hij deed navraag waar en wanneer op zondagmorgen
een mis werd opgedragen en regelde mijn vervoer van het hotel naar de kerk. Na
zijn dood heb ik vernomen dat hij een grootmeester van de Loge was. Sinds denk ik
dikwijls aan zijn voorkomendheid ergens in Holland. Die herinnering doet me goed
aan het hart en ik ben er van overtuigd dat ook hij een gulp van goedheid heeft ervaren
toen hij als ongelovige mij, de gelovige, de weg naar de kerk bereidde.
Ik denk aan Pierre Bourgeois, de vriend van het eerste uur. Wij zijn oud geworden,
Pierre. Men heeft mijn 75 jaar te Antwerpen gevierd en gij hebt er ontroerend en
sereen gesproken. Aan vrienden vertelde ge tijdens tafelgesprekken hoe schoon uw
leven in voor- en tegenspoed is geweest en dat, indien ge vandaag moest sterven, ge
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het verdriet zonder morren in eenvoudige deemoed zoudt aanvaarden. Als agnosticus
hebt gij dezelfde gelijkmoedigheid en zelfgave bereikt als de gelovige, die zijn leven
in de hand van God legt. Ik, de gelovige en gij, de ongelovige, wij zijn vanaf onze
jeugd altijd samen scheep gegaan. In onze intermenselijke relaties ondervinden wij
immers nooit obstakels wanneer we de mildheid aanvaarden en beoefenen. Wanneer
we eerbied voor elkaar hebben en elkaar waarderen. Zo is het op het erf van
Drogenbos altijd verlopen tussen kerkelijken en agnostici en niemand heeft ooit
aanstoot genomen aan mijn ostentatief beleefd godsgeloof en standvastige
kerkelijkheid.
Ik ben een apostel van Lanza del Vasto geweest zoals ik als twintigjarige een provo
avant-la-lettre was. Le retour aux sources heb

Pol, Felix, Marieke en Marcelleke in de boomgaard.

ik gelezen zoals de brieven van Van Gogh, al zij het op een andere manier. Geestelijk
ben ik met Lanza del Vasto mee op pelgrimage naar Indië getrokken, naar het
vaderland van geweldloosheid en van respect voor het leven. Daarom heb ik later
vele portretten van Ghandi geschilderd tot ik ten slotte niet meer aan een innerlijke
drang kon ontsnappen en Ghandi en mijn zelfportret in elkaar liet vloeien. Felix De
Boeck en Ghandi één, het was de uitstraling van een intens zieleleven. Met evenveel
liefde heb ik echter de portretten van paus Johannes XXIII geschilderd, die reus in
de geschiedenis van de mensheid, ook buiten het kader van de rooms-katholieke
kerk. Ja, er zijn algemeen menselijke waarden die u als een poolster door het leven
geleiden.
Maar omstreeks 1925 schilderde ik nog geen Ghandi's. Ik stond aan een keerpunt
in de evolutie van mijn werk: het abstracte doofde uit. Begonnen zonder invloed van
een leermeester had ik me aan vele ismes bezondigd, impressionisme, pointillisme,
fauvisme, goghiaans. Ik schilderde felle zonnen, onweders, oogsten in volle gloed,
straatmuzikanten, stoere boeren. De hele Sturm-und-Drang periode van een driftige
knaap. Maar heel die overmoed, heel dat exuberante werd aan banden gelegd in de
haast berekende geometrie van de abstractie zonder nochtans tot het uiterste te gaan.
Schraal en uitgepuurd tot op de graat zoals bij Mondriaan, waarvan ik nooit honderd
procent heb gehouden, zou mijn werk nooit worden. Ik hield meer van Malevitch,
die ook in zijn theoretische manifesten niet van abstracte, maar van suprematische
kunst sprak.
Zoals ik in 1919 onontkoombaar naar de abstractie werd gedreven, zo lag het in
de lijn van een logische evolutie dat ik ook de abstractie zou verlaten. De titels, die
ik vanaf het begin aan mijn werken gaf, waren reeds vingerwijzigingen: abstracte
zee, abstract
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Marieke en Felix op het erf.

landschap, rode zon, enz. Ongemerkt infiltreerde het leven zich in het abstract spel
van lijnen en vlakken. Aanvankelijk het nietige, kleine leven. In 1923 verschijnt plots
midden een abstract doek een slak, ze kruipt naar de zon, haar voelhorens staan in
kruisvorm. Andere kleine dieren volgen: de mol in de geborgenheid van de aarde,
de worm onder de zon, de ijsbeer, de duif, symbool van vlucht. Daarmee begon wat
Henri Pichette ‘de genesis-periode’ in mijn werk heeft genoemd (1923-1933). Hij
heeft kernachtig beschreven: ‘une genèse: paysages plastiques abstraits; apparition
ciel et terre; apparition limace, fourmi, hirondelle, chauve-souris, taureau, pigeon,
cheval, papillon, lapin, etc. Apparition de l'homme, de la femme et de l'enfant, du
drame et de la mort’. Met de intrede van de mens begint dan een nieuwe fase maar
zover zijn we nog niet.
Toen de abstracte kunst zinvol was uitgebloeid, schilderde ik maskers en
kinderkoppen. Met de intrede van het wonder van het menselijk leven in de boerderij
van Drogenbos lag het voor de hand dat dit thema mij zou aangrijpen en dat ik er
onmiddellijk zou op reageren. Het leven, uitgedrukt in de aanwezigheid van een slak,
een mol, enz. had me reeds bij het nekvel gegrepen. Wat moest een kind mij dan
zeggen, een eigen kind? Ik schilderde kinderen binnen de geborgenheid van de gave,
perfecte cirkel. Met de kinderen deed de cirkel zijn oppermachtige intrede in mijn
kunst al mag ik het toch niet zo kordaat zeggen, want de cirkel is altijd in mijn werk
aanwezig geweest. Doch nu ontdekte ik de magische uitstralingskracht van de cirkel
en werd er door gefascineerd; hij kreeg waarde als symbool, waarover mijn vriend
dr. De Wandel zo diepgaand heeft geschreven. Daarenboven werd de cirkel voor mij
uitgangspunt van een persoonlijke techniek. De dominantie van de cirkel in mijn
werk werd dertig jaar later onderschreven door een van de grootste cultuurfilosofen
van onze tijd. In 1955 verscheen het boek van Teilhard de Chardin en daarin las ik:
Demain, tout le monde pensera en sphère.
Met het schilderen van kinderkoppen veranderde rond 1930 ook mijn techniek
van schilderen. Tot dan had ik de schilderijen eerst op het doek getekend en daarna
de kleur in de grafische afbakening gelegd, voortaan zou ik andersom werken en
eerst de kleur op het doek aanbrengen om dan pas het grafische toe te voegen. Ik
geloof dat deze veranderde opvatting - en dat was de onbewuste bedoeling - de geest
en de expressie van het werk heeft gestuwd naar een meer onwezenlijke sfeer, naar
een meer immateriële gestalte. Het thema van het kind heeft meer invloed gehad dan
men soms denkt. Kan het anders wanneer ge als mens en vader getroffen wordt en
jarenlang onder een bijna permanente druk ‘het kind’ aanvoelt en beleeft. Het is niet
meer dan logisch dat het voortdurend bezig-zijn met een onderwerp ook in de kunst
doordrukt. Op welke wijze dan ook.
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De maskers waren omstreeks 1925 geen nieuw thema. Ik heb vele maskers getekend.
Ik herinner me dat zeer vroege doek uit 1917 waar in een knotwilg een masker
verborgen zit. In oude schetsboeken vindt men maskers en voor een revue van Pol
Jacquemyns tekende ik in mijn jeugd een reeks maskers, die in karton werden
uitgevoerd. Parallel aan de abstracte periode duiken geometrische maskers op. Nu
schilderde ik maskers hoekig en grijnzend, beladen met felle kleur en passie,
verwrongen als van tandpijn en ondeugend uit cynisme. Hadden die maskers de
overgang naar het expressionisme kunnen inleiden zoals men wel eens de vraag stelt.
Misschien wel, waarschijnlijk
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niet.
Het expressionisme lag me helemaal niet en tot een systeem, tot een discipline
konden de maskers niet uitdeinen omdat ik in dezelfde periode kinderkoppen
schilderde. De felle verwrongenheid van het masker werd afgeremd en gemilderd
door een kinderkop, ijl en broos in lichtende kleuren. Dat ik altijd een behoefte
gevoeld had om, nu en dan, maskers te tekenen of te schilderen, kan ik verklaren als
men de masker-schildering ziet als het loslaten van een visionaire kracht op het
menselijk gelaat. Ik ben altijd sterk visionair gericht geweest en dus moest het
verwringen van het gelaat tot een masker mij wel liggen. Alleen met de tijd slijt die
bezetenheid af omdat men gaandeweg leert begrijpen hoeveel dieper wat Levinas
l'épiphanie du visage noemt in de psyche ligt geworteld dan de grijns van een masker.
In 1930 exposeerde ik met Servranckx, Flouquet en J.J. Gaillard in galerij Le
Centaure. Het was de laatste expositie voor een lange tijd van zwijgen. Gedurende
twee-entwintig jaar zou ik mijn werk niet meer tonen, het zou de geborgenheid van
het vaderlijk erf niet meer verlaten. ‘Hoe heeft u dit kunnen verwerken?’ vraagt men
nu. Ik heb het nooit als een beproeving aangevoeld. Zelfs achteraf voel ik noch spijt,
noch wrok. Trouwens men mag het niet zien als een verbanning in de woestijn en
de vergetelheid.
Uit eigen beweging heb ik nooit geëxposeerd. Ik ga nooit naar een opening en
buiten het lidmaatschap van Doe Stil Voort in de oorlogsjaren van de W.O. I ben ik
nooit lid van een vereniging of een kunstenaarsgroep geweest. Toch hield ik contact
met de buitenwereld. Ik las veel. En er waren de vrienden! Met trossen kwamen ze
op de boerderij neergestreken. Ik had het gaarne; ik kan niet zonder vrienden. 's
Zaterdags in de namiddag ging de poort open. Zelfs in de
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oogsttijd zorgde ik ervoor om 16 u. klaar te zijn voor het festijn van de vriendenkring.
Mevrouw Devooght vertelt er nog over de tijd dat er geen trams liepen en de auto
nog geen verbruiksartikel was. De tocht naar Drogenbos was toen een expeditie, die
moest georganiseerd worden. Heerlijke zaterdagnamiddagen heb ik beleefd, op het
veld, in de natuur en in de oude huiskamer van het erf. Een rijkdom is zulke
vriendenkring, een rijkdom groter dan een berg geld zo hoog als de toren van Babel.
Indien ik veel aan het vriendenbezoek heb gehad, dan schijnt het ook wederkerig
te zijn. Met verwondering heb ik gelezen hoe Jan Walravens de simpele hoeve een
magisch oord heeft genoemd. ‘Er heerst daar een atmosfeer van warmte en van
rouw, van licht en van dood, van schoonheid en van verdriet die niet te beschrijven
zijn. Die nooit een enkele foto of film zal kunnen bevatten. Die wellicht zal verdwijnen
met De Boeck zelf. En die mij even gelukkig maakt als ze mij doet huiveren’.
Zoals de abstracte kunst oeverloos was uitgeëbd, zo liep in de dertiger jaren wat
Pichette de genesis-cyclus heeft genoemd (of om een woord van Klee te gebruiken
‘het scheppen van een mogelijke wereld’) naar een schone voleinding. De mens was
verschenen en daarmee was de kring gesloten. De cyclus kon afdwalen tot facetten
van de mens: zijn handen, zijn gelaat, zijn ogen. Tot zijn psyche: de gave van het
leven, het moederschap, de arbeid, de doodstrijd, de eeuwigheid.
Maar het maatschappelijk leven van die dagen was niet doordesemd van dezelfde
serene groei als mijn kunstevolutie. Wij beleefden een schokkende, heftige groei
naar het oorlogsgeweld van de veertiger jaren. De werkloosheid teisterde het land
en de gezinnen. Men moordde in Abessinië en in Spanje. In Duitsland marcheerde
de S.A. en de S.S. Rusland werd geschokt door een onmenselijke epuratie, die een
verkapte volkerenmoord was. Amerika vluchtte wanhopig voor de economische
crisis in de New-Dealpolitiek. Die veelkoppige dreiging kroop in mijn bloed en
beangstigde mij. Ik schilderde het Hanengevecht, het Zwijnengevecht, het
Stierengevecht (1934), doeken vol sensueel geweld. Donder en bliksem tesamen met
ergens toch een lichtpunt, een klare vlek. De wereld zou niet vergaan. In hetzelfde
jaar schilderde ik Barensnood, dat door vele vrienden hoog geprezen wordt. De
vrouw baart in pijn en smart; om het met Blanka Gijselen te zeggen: ‘in 't gewinnen
van lillend leven uit haar kracht gezogen...’. Geweldig is de fysische geladenheid
zoals die ook in de andere doeken van dat jaar tot uitdrukking komt, maar in dit
schilderij explodeert de fysische spanning, geborgen in het spanningsveld van de
cirkels, in de gloed van het leven. Dat leven wordt gestut door de grote open hand,
prelude van het thema der zelfgave.
Twee jaar later ontstaat het drieluik sterven: levensvisioen, doodstrijd, laatste rust.
Leven en dood zijn in elkaar verweven en reeds bij het sterven is de vergankelijkheid
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van het lichaam zichtbaar aanwezig. De folteringen van de conflictrijke tijd hebben
mij zoals iedereen overvallen en in hun dwang gehouden, maar duren kan het geweld
van het symbolisch stierengevecht niet. De snaar breekt eens en dan tuimelt onze
ziel in de tomeloze melancholie van sterven en dood. Daar is soms niets beangstigends
aan. Alleen blijft dan het wegglijden in het niet, want ook ons lichaam is tot
vernietiging gedoemd: ‘Mors stupebit, et natura - Stom zal staan de Dood en het
Leven’.
Terugblikkend op deze periode is het opvallend dat ik toen grote formaten begon
te schilderen, in de tijd dat ik niet zou exposeren en dat de schilderijen de beslotenheid
van mijn zolderatelier niet zouden verlaten. Waarom? Ik weet het niet. Misschien
omdat de onderwerpen, ontstaan als reactie op de brutale maatschappelijke
schommelingen, een brutaliteit van expressie vroegen die niet binnen het kader van
een middelmatig formaat konden gevat worden. Misschien uit reactie omdat ik niet
meer exposeerde en ik me voor mezelf wilde affirmeren. Achteraf kan men vele
vragen opwerpen. Het leven zelf brengt alles geleidelijk aan zonder de problematiek
van het waarom.
De inval in Polen was de afsluiting van het voorspel. Iedereen wist dat nu de oorlog
over Europa zou uitbarsten. En toch schilderde ik geen visionaire apocalypsen, geen
explosie van vernieling en brand. Ik schilderde een reeks moederschappen zo subtiel
en fragiel als ik nooit een moederschap heb geschilderd. In de twintiger jaren had
mij het wonder van het leven gefascineerd; nu werd het moederschap bijna een gebed,
bijna irreëel van uitdrukking en uitgepuurd in de uitwerking. Maar ongetwijfeld was
dit moederschap - tegenover het oorlogsgeweld - het uitspreken van een geloof in
een oersterke kracht en in de meest liefdevolle band die er bestaat, de onverbreekbare
band tussen moeder en kind.
De oorlog raasde over het land. Maar ik was boer, gebonden aan akker en vee.
Mijn reactie ligt samengevat in het gezegde ‘en de boer, hij ploegde voort’. Toen de
bevolking in paniek langs de baan vluchtte, wiedde ik de bieten. Midden in de oorlog
schilderde ik het drieluik van de arbeid: Spitten, zaaien, maaien. Zo ging de oorlog
voorbij in de beslotenheid van het hof en in een alles opslorpende arbeid. Een vriend
van mij bleef in Buchenwald. Toen na de oorlog de onmenselijkheid van het
concentratiekamp bekend werd, heb ik uit het geheugen zijn portret geschilderd als
een symbool voor het leed, dat aan zovelen in de kampen werd
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aangedaan. In dezelfde periode werd een andere vriend door een zinloze Belgische
repressie ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Dat brutaal afknakken van een
veelbelovend leven heeft mij diep getroffen. Ik heb een suite schilderijen aan dit
drama gewijd, die op een frappante wijze in de retrospectieve tentoonstelling van
1968 te Hasselt werden geëxposeerd. Die muur met de beelden van de fusillade, met
het portret van de levende en de dode vriend als begin- en eindpunt, vergeet ik nooit.
Ik had de suite nooit globaal gezien, alleen in afzonderlijke taferelen. Het portret van
het Buchenwald-slachtoffer en de gefusilleerde hebben de revolte opgevangen, die
begon te gisten in mijn gemoed als reactie op al het oorlogsleed dat door zovelen in
stilte was gedragen.
En zoals de boer voortploegde, zo schilderde de schilder voort. Boerenkoppen,
zelfportretten, moederschappen, Ghandi, enz. Maar ook iets aparts: het drieluik van
het boontje, in tegenstelling met de andere drieluiken kleiner van afmeting en bijna
nietig-simpel in de eenvoud van de voorstelling: een boontje dat kiemt. Meer niet.
Maar is dat geen wonder? In de evolutie van mijn kunst meen ik dat boontje te mogen
zien als het omdraaien van de bladzijde, waarop Buchenwald, De gefusilleerde en
Revolte der doden, getemperd door de vlucht in een Ghandiaanse filosofie, hun
stempel drukten. Zoals de vogel op een kerkhofkruis eens het wanhopig zwemmen
in de zee van verdriet afsloot en Pasen inluidde, zo werd de verrukking om het
kiemend boontje het afsluiten van een nasmeulende naoorlogse oeverloosheid. Ik
kon weer met grote ogen kijken naar de wereld rond mij.
Ik had zoveel kunnen zien en ik zag iets heel eenvoudig. Tijdens een bezoek aan
Antwerpen zag ik een schip met vele lichten varen over de donkere stroom. Men ziet
duizend schepen, duizend auto's, duizend mensen, maar soms en plots ziet men een
van hen met de bewuste gewaarwording van alle zintuigelijke reflexen. Ik zag het
schip met de lichtjes, ik zag een vliegtuig in de lucht, een auto op de weg. Aarde,
lucht en water; de kring was gesloten. Terug in Drogenbos begon ik de reeks van de
Nachtlichten te schilderen. Niet in Antwerpen of aan de Schelde gesitueerd, maar in
Ruisbroek, Drogenbos en Beersel, in de omgeving waar ik leef, werk en woon. Een
nacht vol lichtjes, met huizen, een auto, een vliegtuig. Met de kerk en in de kerk het
lichtje van de Godslamp. De vele verspreide nachtlichtjes zaaien zich uit over het
doek en ik worstel in die veelheid met mijn eeuwige obsessie om in ieder doek één
centraal punt te leggen, de Godsidee. Tussen al die nachtlichtjes trof me vooral het
lichtje in de kerk, de Godslamp als teken van Gods aanwezigheid. Zo is ook in deze
plastische reeks bewust een religieuze geladenheid ingebracht en ik hoop dat ze in
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haar verborgenheid toch tot uitdrukking komt, al was het slechts zoals het klinkt in
het gedicht ‘De Avondster’ van Karel van den Oever:
Kan het zijn
Dat God nu moét komen?
Het is iets
zeer pijnlijk en de aarde is stil.
Het is of mijn hart steeds verder wil.

Waarom denk ik nu aan mijn goede vriend Charles Plisnier? Ik heb hem als strijdend
communist gekend en ik heb hem gekend op zijn weg naar een spiritualistische
levensvisie. Het boek Périples dat op het keerpunt van zijn leven kan geschreven
zijn, heeft hij aan mij opgedragen: ‘à Felix, l'imagier de l'éternel’. Het is of mijn
hart steeds verder wil... Ik heb het in mijn ganse leven zo gevoeld en ik heb het vaak
gezocht in de mateloze herhaling van eenzelfde thema. Ik zou één thema tot het
oneindige kunnen hernemen in het wisselend spel van kleur en gevoelsinhoud. Ik
heb mezelf steeds opnieuw geschilderd ‘of mijn hart steeds verder wil’: verder dan
de weerkaatsing van de spiegel, verder dan het vergankelijk moment van de tijd.
Maar er komt een intermezzo in mijn kunst. In 1956 wordt in de Galerie St-Laurent
te Brussel een expositie ‘Felix De Boeck, peintures expérimentales’ geopend. Was
de logische en natuurlijke groei van mijn kunstenaarschap onderbroken? Ging ik mij
als 58-jarige in het waagspel van de experimentele kunst storten? Zo een vaart liep
het niet. Louis De Meester was in Drogenbos binnengevallen met een nieuwe soort
fosforescerende verf. Ge kent Louis De Meester, hij heeft de prehistorie van de
electronische muziek in België in vele geluidsbanden gemaakt en nadien deze muziek
tot een triomf gebracht. Hij heeft in zijn leven veel uitgetest en geëxperimenteerd
om tot schone harmonie te komen. ‘Gebruik die verf eens’ zei Louis De Meester. Ik
heb ze gebruikt en ik heb hem geschilderd op zijn legendarische fiets waarmee hij
tot Parijs reed. Op het kleine schilderijtje werpt de fietslamp een stralende lichtbundel
af. Maar de aard van de verf noopte tot andere onderwerpen. Onder de woodlamp
krijgen de schilderijen een felle schitterende kleur en een fosforescerende
weerkaatsing. Ik schilderde de getormenteerde Van Gogh en pater Damiaan, strever
naar het absolute. De goghiaanse periode scheen terug naar boven te wellen, thans
met de kennis én van de brieven én van het werk van Vincent. De peintures
expérimentales met hun felle kleuren konden een golfslag van getormenteerd fauvisme
openwoelen, maar de golfslag ebde terug naar niets. Het experiment was ontstaan
omdat Louis De Meester nieuwsoortige verf op het atelier had binnengebracht en ik
met ijver de nieuwe verf had aangewend, nieuwsgierig en begerig te vernemen of
de droom van iedere schilder, de kleur tot een paroxisme opdrijven, kon verwezenlijkt
worden. De kleur werd inderdaad opgedreven, maar meteen werd ik bang voor een
katastrofe. Ik gebruikte de fosforescerende verf samen met doorschijnende olieverf.
Wat zou na jaren het resultaat zijn? Zou de verf houden of verdwijnen? Toen de
Duitse firma, waarvan
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de verf betrokken werd, overkop ging en ik moest werken met Engelse verf die als
plastiek aanvoelde, stopte ik ermee. De episode van de z.g. experimentele
schilderkunst is een intermezzo geweest, dat buiten de fietsende Louis De Meester
nergens een aanloop vond en nergens naar een verdere evolutie is uitgebloeid.
De cyclus van de Nachtlichten sloot natuurlijk de andere traditionele thema's niet
uit. Naast een parallel met de nachtlichten schilderde ik portretten en hernam ik oude
thema's. Het heeft bij mij altijd een beetje door elkaar gelopen, alhoewel toch altijd
een logische lijn in de evolutie lag. Mijn psyche en mijn schilderen droegen mij als
het ware naar het schoonste thema van mijn carrière: De zelfgave. Het spel van de
handen is altijd leesbaar geweest in de draad van vele schilderijen. Handen die
wringen en woelen: zoekend. Handen die het lichaam bedekken uit wanhoop en
vertwijfeling. Handen die opengaan en handen die bidden. Handen die zich
opengespreid tot U strekken: handen die zichzelf geven. De sleutel van de liefde
opende de gestrekte hand, heeft St.-Thomas van Aquino gezegd. Het thema van de
zelfgave spreekt iedereen aan; ik heb het vroeger uitgedrukt en ik druk het nu uit:
hetzelfde begrip is gebleven. Vooral de jongeren worden door de zelfgave getroffen
en dat vind ik grandioos. Die zelfgave stijgt uit boven het kerkelijke van mijn geloof
naar het algemeen menselijke. De mens die zichzelf kan geven, is driemaal heilig in
eender welke godsdienst of religieuze ongebondenheid. Ik hoop dat ik daags voor
mijn dood een laatste zelfgave mag schilderen.
Het spel van de handen hangt samen met een zekere gerichtheid. Vaak is in mijn
werk de aandacht op de hand of op het gelaat geconcentreerd. Handen, ogen en gelaat
trekken me aan, de rest zie ik niet. Daarom heb ik met een zekere gretigheid de
filosoof Levinas gelezen wanneer hij spreekt over l'épiphanie du visage en het gelaat
als contactorgaan, ‘la rencontre avec l'autre par le visage’. Als filosoof knoopt hij
hieraan beschouwingen vast, die mij bijzonder geinteresseerd hebben omdat ik bij
Levinas uitgedrukt vond wat ik als schilder vele jaren heb gevoeld. Die lectuur heeft
mij deugd gedaan omwille van de menselijke ijdelheid een bevestiging te krijgen
van wat men intuïtief heeft aangevoeld.
Die opvatting dringt trouwens ook door in de

Huldiging van Felix De Boeck te Antwerpen, januari 1973. Felix en Marieke met Kamervoorzitter
Achiel Van Acker en Minister van Nederlandse Kultuur Professor Frans van Mechelen.

lange reeks zelfportretten gespreid over zovele jaren. Ze zijn als het ware een
draaiboek van die épiphanie du visage geprojecteerd op mij zelf en op mijn wisselend
gevoelsleven, uitgedrukt in een onbeperkte gamma van kleuren van purper tot
grasgroen. De kleur vormt dan, zoals in de portrettengalerij, een inbreng van iets
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abstract. De kleur heeft niets met het fysieke portret te maken: niemand is purper of
groen of rood. De kleur wordt aangewend om iets uit te drukken.
Daarom schilder ik nooit een portret naar de natuur. Niemand moet of mag poseren.
Ik schilder op basis van wit-zwart documenten en nauwkeurige foto's. Ik zie ook
geen bezwaar om portretten op bestelling te maken, want ik schilder toch hoe en wat
ik wil.
Met de dames kan dat een enkele keer moeilijkheden geven. Maar ik heb het reeds
gezegd: ik ben een eigenzinnige kunstenaar, die weigert in een poëziealbum eender
wat te schilderen of te tekenen. In de beslotenheid van het atelier en in de bezinking
na dagen landarbeid ontstaat mijn werk.
Schilderen is een werk dat groeit in de eenzaamheid tussen het witte doek en de
kunstenaar; dat geldt ook voor bestelde portretten.
De laatste tijd is de afzondering, die ik mijn leven lang heb aangekweekt,
doorgebroken. Sinds ik zo wat pensioen als boer genomen heb, ben ik bezweken aan
de bovenmatige druk van vrienden, bekenden en belangstellenden. Maar het hekken
was spoedig van de dam. Door de geopende poort stroomden bezoekers als een
overrompelende intocht in Jeruzalem binnen. Dat konden noch Marieke, noch ik
opvangen. Nu gaat het hekken alleen op afspraak open. Marieke is op late leeftijd
tot secretaresse bevorderd, ze houdt een agenda bij van de velen, die hun komst
schriftelijk dienen mee te delen: want telefonisch zijn we niet bereikbaar. Ik, die
nooit uit eigen beweging heb geexposeerd, word meer dan ooit gepraamd om te
exposeren. Men wil mijn werken verkopen, men biedt ongehoorde voorwaarden aan.
Ik moet mij dagelijks weren tegen de business van de kunstmarkt. Ik hoop dat ik niet
zal versagen.
De doorbraak werd ingezet met de grote retrospectieve tentoonstelling in het
museum te Elsene in 1965. Terzelfdertijd verscheen de royale monografie geschreven
door Jan Walravens en overvloedig geïllustreerd met prachtige kleurenreproducties,
die mijn
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vriend Jean Huysmans belangloos heeft gemaakt. De vernedering van 1958 werd
daarmee gewroken. Op de Expo-tentoonstelling had men een hectare beschilderd
doek geëxposeerd en zelfs aankomende en onbekende Belgische schilders in deze
mastodont-expositie opgenomen; alleen Felix De Boeck was er niet bij. Een jaar na
Elsene bracht galerij Nova te Mechelen een retrospectieve van 82 werken. In 1968
werd in aanwezigheid van vele prominenten mijn 70ste verjaardag te Antwerpen
gevierd en bracht de Provincie Limburg een schitterende retrospectieve. Dan volgden
de retrospectieve tentoonstellingen in een te snel tempo: in 1969 ‘Een halve eeuw
Felix De Boeck’ te Aalst, retrospectieven te Keulen en te Izegem, opening van het
De Boeckmuseum te Drogenbos. 1970 bracht een retrospectieve te Oostende en de
aanstelling als lid van de Kon. Vlaamse Academie van België, klasse van de Schone
Kunsten. Ik mag in alle openhartigheid bekennen dat deze onderscheiding mij
genoegen heeft gedaan. Kwatongen beweren altijd dat men in zijn jeugd spuwt op
decoraties, dat men op middelbare leeftijd eraan denkt en op leeftijd er behoefte aan
heeft. Ik weet niet of ik deze cyclus doorlopen heb; in ieder geval mag ik bekennen
dat ik reeds zeer vroeg, diep in mijn hart, gedacht en gedroomd heb: zou ik ooit lid
van de Academie kunnen worden? Ik heb er met niemand, zelfs niet met Marieke
over gesproken. Nu die droom verwezenlijkt is, mag ik die vroeger gekoesterde
ijdelheid wel verklappen. En dan komt koningin Fabiola op bezoek, eenvoudig en
ongekunsteld. Ter gelegenheid van haar huwelijk had de syndicale kamer van het
Bouwbedrijf haar een schilderij van De Boeck aangeboden. Ze vertelde dat ze van
dat schilderij hield. Ze is veel langer op mijn atelier gebleven dan het protocol
voorzien had. Heel het onderhoud is in vlekkeloos Nederlands verlopen.
In 1973 wordt opnieuw te Antwerpen op royale wijze mijn 75ste verjaardag gevierd.
Te Keulen was ik samen met Joostens en Servranckx aan de eer. Straks komen
Eindhoven en Hulst aan de beurt, gevolgd door Gent, vanwege het
Kunstenaarsverbond waarvan ik als opvolger van Permeke ere-deken werd. Minister
Chabert spreekt ervan om de simpele hoeve, die ik bewoon, als monument te
rangschikken. Men wordt een beetje bang van heel dat geweld rond u. Goddank dat
ik 75 geworden ben anders zouden die bulldozers van organisatoren mij nog
ontwortelen. Thans kan ik de hoge winden over mij laten waaien. Mijn gehandicapte
dochter heeft een onderkomen gevonden in een puike instelling. Ze is er gelukkig.
Haar aanwezigheid en de gespecialiseerde zorg die ze vergde, was een zware belasting
voor Marieke. Trouwens, we werden beiden oud. Iedere dag kon ons iets overkomen
en dan zou onze dochter onvoorbereid en weerloos in de wereld staan. We moesten
iets ondernemen. We hebben het met een zwaar hart gedaan en het is verlopen zoals
het vaak in het leven loopt. Het leed en de wanhoop, die we verwachtten en die ons
zouden verslaan, kwamen niet opdagen.
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We hadden gedacht dat ons kind, gebonden aan het huis en aan Marieke, zich
nooit zou laten overplaatsen. We hadden gedacht dat ons kind ongelukkig en wanhopig
zou zijn in een instelling en in een vreemde omgeving. Met loodzware schoenen
gingen we haar voor de eerste maal bezoeken met ergens de onuitgesproken
verwachting dat we haar wanhoop niet zouden kunnen aanzien en dat we haar weer
naar huis zouden nemen. Maar ze was gelukkig. Ze had speelkameraden die ze thuis
nooit had gevonden. Ze had zich vanaf de eerste dag aangepast. Met lichte vleugelen
zijn we huiswaarts gekeerd, we wisten dat onze dochter ook zonder haar ouders
verder zou leven. Daarmee werd een zware druk van ons weggenomen.
Zo zijn we nu alleen op de hoeve, man en vrouw, ‘Toi et deux mille images’. Alleen
Pol blijft ons onverstoorbaar trouw en discreet gezelschap houden. Pol is de oude
helper, hij groeide samen met mij op, hij is een deel van de familie. Van kunst begrijpt
hij niets, maar voor Felix doet hij alles. Zijn grote roem is vaandeldrager te zijn van
de bond van de gepensioneerden. Dit jaar onderneemt hij zijn eerste, grote reis en
gaat op bedevaart naar Lourdes. Zo loopt hij ook in ons voetspoor, want sinds Marieke
niet meer vierentwintig uur op vierentwintig uur door de aanwezigheid van een
gehandicapt kind aan het huis gebonden is, ondernemen we met onze huisdokter een
jaarlijkse reis. We waren in Venetië, we hebben als grote sinjeuren de Rijn gedaan
en dit jaar de Franse kathedralen. Na vijftig jaar vlekkeloos huwelijksleven bewegen
we ons als jonge mensen, precies alsof nu de advent van ons leven aanvangt. Begint
het leven aan 75 jaar? Zo dwaas ben ik niet om die illusie te geloven, al wil ik met
Herwig Hensen zeggen: zelfs als ik wist dat morgen de wereld vergaat, zou ik vandaag
nog een appelboom planten.
Ik zal sterven in het bed waarin ik geboren ben. Als vader hoop ik dat de toekomst
van mijn gehandicapt kind veilig is in de instelling van onze keuze. Als kunstenaar
hoop ik dat mijn werk blijft leven en dat een of meer ensembles behouden worden.
Indien die twee wensen worden vervuld, zal ik met een onbelast gemoed het hoofd
neerleggen en mijn ziel teruggeven aan de Schepper, naar wiens huis ik vijfenzeventig
jaar geleden de weg insloeg. Wij, mensen zijn immers altijd op weg naar 's Heren
Huis. ‘In domum Domini ibimus’.
Grote baan 379, Drogenbos.
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Belangrijke werken uit een uitgebreid en over meer dan een halve eeuw gespreid
oeuvre worden hierna gereproduceerd. Een aantal ervan zijn aanwezig in de
Retrospectieve De Boeck. De begeleidende teksten en verzen zijn van vrienden van
de Meester, die behoren tot Redactie en Kunstenaarsverbond.
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Het bezoek - 1955
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Hooi-oppers 1918

Ten Huize van Felix de Boeck
Het dagelijkse leven: kippen op 't erf,
'n koe in de boomgaard, eenvoud en vrede.
Pol lokt zijn duiven. De dag is 'n scherf
waarop wat zonnelicht valt. Stil beleden
'n wereld wankel in de greep van de stad;
oase van rust en klare, zingende geluiden.
Met klompen aan loopt over 't stenen pad,
de schilder vol dromen als vreemde kruiden.
Op zondag staat de wereld stil. De poort
gesloten. Uit het warme plasma van kleuren,
groeit traag de droom door niets verstoord.
'n Wonder bloeit en doet de dingen geuren.

Remi De Cnodder

Vlaanderen. Jaargang 22

282

Duizeling 1920-21
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Duizeling 1920-21

Daar komt een groot sereen geluk over je.
Je blikken worden als vastgeklonken aan het schilderij, dat hij zo pas vóór je heeft
gezet tegen de wand. Je zit, van aanschijn tot aanschijn, voor het mysterie van een
verblindend kunnen, een fascinerende kunst waarvan een ontroering uitgaat, die je
raakt tot in de verborgenste vezelen van je wezen, niet uitdrijft in vertroebeldheid,
doch zacht en klaar verstilt in schouwende aandacht. Dat is het moment waarop de
schoonheid tot je spreekt, en dat je wou maken tot een eeuwigheid vervuld van dezelfde
eindeloze muziek.
Wies Moens (1923)
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Abstract landschap 1922
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Zon op tak 1924

Abstract landschap
De Brabantse heuvelflanken
in glanzende schilden gevat,
weerspiegelen de dierbare trouw
aan het oeroude vadererf.
De bomen die hij bezielde
met blijdschap in kleuren en bloesems
bewegen niet meer in de maannacht,
maar de doden herkennen hem weer,
nu de vleesgeworden snijpunten der piramiden
de schepping weerkaatsen
en binnen de witte lichtvlek van de stilte
het onzichtbare zichtbaar wordt.

Pieter Geert Buckinx
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Zon met driehoeken 1924
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Boomgaard 1924

De niet-figuratieve kunst is bij hem duidelijk geen mode-verschijnsel geweest,
maar wel een existentiële noodzakelijkheid als resultaat van zijn eigen uiteenzetting
met leven en kunst. Dat zoeken naar iets nieuws en iets zuivers was wel eigen aan
de generatie van na de eerste wereldoorlog, die ervan droomde een nieuwe wereld
van vrede op te bouwen en in die wereld moest er ook een nieuwe kunst zijn, ontdaan
van alle vlekken, van al het formalisme, van al de onechtheid vooral die er ook in
de kunst was. Het was, net als nu weer, een afrekenen met een bourgeoiswereld...
Geen enkel plastisch kunstenaar is in die tijd tot de uiterste konsekwenties van zijn
opvattingen gegaan als Felix De Boeck.
Joos Florquin
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Genesis (ook: Abstracte zee) 1924-25
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Hoe was het mogelijk dat De Boecks werk zolang buiten de actualiteit bleef?
Tot voor enkele jaren werden de kunstenaars, of zij het wilden of niet, aangesloten
bij de abstracte of figuratieve kunst, met de goede raad tegenstrijdige antecedenten
veilig op te bergen. In een dergelijke periode is een gemengde kunst steeds verdacht.
Wat was de kunst van Felix De Boeck? Abstract of figuratief?
Constructivistisch of barok? Wat was hij zelf, schilder of boer? Boer of
intellectueel? Hoe kon men deze strenge splitsing verbinden aan de artistieke vrijheid
die de kunstenaar steeds opeiste? Hoe kon men het uniek kunstwerk verzoenen met
de reeksen die bij De Boeck legio zijn?
Karel J. Geirlandt

Vlaanderen. Jaargang 22

290

Kerkhof - 1931
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Duif 1926

Felix De Boeck is een uitgesproken spiritualistische persoonlijkheid. Het feit dat
hij na universitaire studies naar de akker terugkeerde om daar in een wonderlijke
eenvoud zijn eigen stille leven te slijten, gebonden aan en afhankelijk van de natuur,
wijst al op een karakter dat men niet alle dagen ontmoet. Maar in dat isolement
behield hij een kosmische verbondenheid met aarde en sterren, mensen en dieren,
een diepe religiositeit en mystiek ook.
Dat laatste was wellicht mede het gevolg van de dood van vier kleine kinderen.
Hierdoor werd een band gelegd tussen de verbondenheid van de landbouwer en de
natuur met het kristelijk geloof in een hiernamaals.
Zoals de vier kruisjes die hij meer dan eens op zijn ‘Kerkhof’-komposities
schilderde even zovele symbolen zijn die herinneren aan de tragiek van de hun
ontvallen kinderen, zo vertolken het licht en de sereniteit van deze komposities de
berusting, het diepgeworteld geloof dat geestelijke horizonten opent. Dat omvormen
van de realiteit in spiritualiteit is de kern van De Boecks kunstenaarschap.
Hector Waterschoot
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Konijn 1927

Herhaaldelijk heeft hij aan vrienden verklaard dat schilderen voor hem te
vergelijken was met het bijhouden van een dagboek. Een hele week, wat hij ook
verrichtte, komponeerde de boer-filosoof in gedachten de schilderijen die hij
verlangde te maken. Op zondag stapte schilder De Boeck zijn atelier binnen om zo
te zeggen met de afgewerkte doeken in het hoofd en in het oog... Het boer-zijn heeft
hem toegelaten onafhankelijk te leven los van kliekjes en klans, los van kopers en
officiële personen, los van het klatergoud van exposities en lofartikels.
Jan D'Haese
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Regen 1935
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Doodskop 1940

Zelfgave
voor Felix De Boeck
Gij hebt ervaren
dat de dood
verlengstuk is
van leven,
en dat leven
dàn pas leven is
wanneer het leren
géven kan.
Gij hebt ervaren
dat het geven
mededelen is
van wat men was
en zijnde wordt:
een sublimatie
van een tijdeloos bestaan
dat van zijn vragen
en zijn onmacht
is ontdaan.
Van uit die Godencirkel
gloeiend vol van dode pijn
en levend van geluk
biedt gij met
vrije zachte hand
uw rijke zijn
de mensheid aan.

Arthur Verthé
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Zelfgave 1942
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De gefusilleerde I 1945-46
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De gefusilleerde II 1945-46

‘Golgotha’ van Felix de Boeck
Er staat een kruis op Golgotha
in het fosfore licht te branden:
een naakt lijf in ledewa
bebloed hoofd en doorboorde handen.
En ik, die in het donker sta,
zie enkel 't licht van Golgotha
door aller ruimten duister branden.
...
Of ik mij berg of verder ga,
een klagen komt mij achterna,
tot waar ik mag belanden.
En ik die in het donker sta
zie enkel 't licht van Golgotha
door aller ruimten duister branden.

Hubert van Herreweghen
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Boer 1950
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Het portret van een reeks mannen - boeren en andere mensen - vrouwen en kinderen,
geschilderd bijna met de middelen van de realistische schilders, - zo denkt men omdat
het portret gelijkenis bevat - maar waarin de afgrond van de ziel leeft, de diepste
trek van het karakter, het waarachtig portret: een geest omhuld van schamel vlees.
Wellicht zal men later zeggen dat hij misschien op nooit vertoonde wijze het innerlijke
vizioen van de mens heeft weergegeven.
Jan Boon (†)
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Eucharistie - 1943
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Gandhi 1951-52

Felix de Boeck
Meester der magische ringen,
Geen die als gij de ringen zingen liet,
verdriet tot vreugde uit liet groeien
het gloeien kende van palet en kleuren,
het rijpe scheuren van de moederschoot
het veld van Leven en van Dood...

Bert Peleman
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Drogenbos-Beersel-Ruisbroek (uit de reeks ‘Nachtlichten’) ca. 1955
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Drogenbos-Beersel-Ruisbroek (uit de reeks ‘Nachtlichten’) ca. 1955

Wat van beslissend belang is, het is de ontdekking door de schilder van de
intrinsieke autonome uitdrukkingskracht van de kleur. Om te begrijpen wat dit
betekent moet men die reeksen van doeken bekijken waarin De Boeck identiek
hetzelfde thema behandelt in een verschillende dominerende kleur... De ‘toon’ van
die schilderijen is verschillend - en in welke mate - en dit verschil steekt uitsluitend
in de kleur. Het is de kleur die deze doeken maakt, die ze in hun specifieke sfeer doet
leven.
Marcel Duchateau
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Danseres 1952
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Nocturne 1962

Felix De Boeck laat zich in zijn schilderijen niet afleiden door bijkomstigheden.
Hij is niet barok. Hij beperkt zich tot de essentie. Tot de kern, de ziel. Vijfenzeventig
is hij nu. Onveranderd dezelfde gebleven. Boer en kunstenaar. Iemand die vrij wilde
blijven en daarom trouw bleef aan de grond en zijn voorvaderlijk werk, die eenvoudig
bleef en diepgelovig, niet op hol geslagen door zijn talenten, maar naar zijn eigen
getuigenis, ‘evenwichtig wist te blijven, zonder overschatting’. Wie in de eenvoud
groot kan zijn en daarvan in zijn werk getuigenis aflegt, is een begenadigd kunstenaar.
Hein Nackaerts (1973)
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Zelfportret 1967

Gans het oeuvre van Felix De Boeck kan aangezien worden als een ‘zelfgave’.
Het gebaar van de mens die alles wat het leven te bieden heeft aan lief en leed en
van de kunstenaar die de registratie daarvan in zijn kunst aanbiedt. Men kan het ook
zien als een uittreden uit de besloten kern van zichzelf, de oneindigheid tegemoet.
Wij ervaren De Boecks artistieke activiteit als de getuigenis-boodschap van zijn
totale inzet om de leegte van het materialistisch beleefde bestaan met een geestelijke
dimensie te doorzielen: die van het oersacraal levensgevoel.
Frans Mertens
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Catalogus der tentoongestelde werken
Alle werken zijn eigendom van de kunstenaar. Olie op paneel, tenzij anders
aangegeven. Maten zijn opgegeven in centimeters: eerst de hoogte daarna de breedte.
Alle werken zijn getekend.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
29.
30.

Abstract landschap - 1921 - 60 × 70
Abstract landschap - 1922 - olie op doek - 61 × 69
Morgenzon - 1922 - 30 × 72
Abstract landschap met zon - 1923 - 21 × 60
Abstract - 1924 - 51 × 73
Dageraad - 1924 - 25 × 72
Zon en klaarte - olie op karton op hout - 1928 - 34 × 59
Avondrood - olie op doek op paneel - 1928 - 33 × 47
De slak - 1928 - 25 × 50
De vleermuis - 1928 - 49 × 60
Zingende vogel (of: Pasen) - 1928 - 72 × 61
De vlinder - 1928 - 62 × 68
Val van de vlinder - 1928 - 60 × 71
Kerkhof - 1929 - 60 × 70
Kinderkopje (of: Hermanneke) - 1930 - 56 × 44
De duif - 1932 - 61 × 70
Regen - 1935 - 55 × 30
Sneeuwvlokken in de nacht - 1935 - 72 × 63
Christus op het kruis (of: De beschermende hand) - 1937 - 35 × 51
Portret van beeldhouwer Xhrouet - 1938 - 87 × 71
Eucharistie - 1940 - 71 × 61
Moederschap - 1940 - 36 × 72
Huis en boomgaard in de sneeuw - 1946 - 90 × 46
De nacht (uit: Cyclus De Gefusilleerde) - 1946 - 74 × 60
ot 28. Cyclus Zelfportret I, II, III en IV - 1946 - 90 × 60
Zelfportret - 1947 - 43 × 43
Portret van Ir. Devoogdt - 1947 - 76 × 60
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31.
32.
33.
34.
35.
36
tot
45.

Dialoog met de dood (of: In Memoriam Ir. Devoogdt) - 1947 - 68 × 61
Het afweer - 1947 - 91 × 61
Boomgaard onder de sneeuw - 1948 - 60 × 40
De sprong in het onbekende - 1949 - 75 × 60
Gandhi - 1951 - 90 × 60
Cyclus Nachtlichten
I. Beersel - Drogenbos - Ruisbroek - 1952 - 41 × 65
II. Beersel - Drogenbos - Ruisbroek - 1952 - 49 × 91
III. Beersel - Drogenbos - Ruisbroek - 1952 - 47 × 52
IV. Drogenbos - Beersel - Ruisbroek - 1953 - 43 × 64
V. Het bezoek - 1953 - 60 × 33
VI. Drie elementen - 1953 - 41 × 44
VII. Beersel - 1953 - 61 × 39
VIII. Beersel - 1955 - 61 × 68
IX. Boot - vliegtuig - 1955 - 43 × 64
X. Beersel - 1970 - 80 × 60

46. In memoriam - 1958 - 82 × 62
47, Ode aan het licht
48,
I. 1960 - 45 × 60
49.
II. 1960 - 45 × 60
III. 1963 - 30 × 62
50. Moederschap - 1970 - 45 × 50
51, Drieluik van de gave
52,
I. 1972 - 80 × 60
53.
II. 1972 - 86 × 65
III. 1972 - 80 × 60
54 Cyclus Barensnood I, II, III en IV - 1970-1973 - 80 × 60
tot
57.
58 Cyclus Zelfgave I tot X - 1970-1973 - 80 × 60
tot
67.
68. Zelfportret (of: Wegglijden) - 1973 - 39 × 39

Buiten catalogus: tien abstracte werken van klein formaat, genummerd van I tot X.

Vlaanderen. Jaargang 22

309

vlaanderen
Poëtisch bericht
Deze rubriek is voorbehouden aan onuitgegeven geselecteerde gedichten van
leden of abonnés. Adres: Redactie, Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.

Eerste gedicht voor de herfst
aan Mary Knight
Het is herfst
Er zijn:
De perkamenten vrouwen
Aan hen ontbreekt
De woonst
De wijde lippen
In de urnen van schaamte
Bewaren zij zwijgzaam
Een zwoele plek
Een wieg van verbrand stro
Waaruit telkens een nieuw kind
Wordt verjaagd:
Een gewapende zoon
Aan het valluik van de aarde.
Luc Van Hoeylandt

De oude dienstmeid
Schamel lastdier boog zij
kreunend nog gedwee den kop en
kroop zij ongezien - zo ongeacht doorheen het slijm der jaren
als een slak. het leven werd haar
toebedeeld bij beetjes nikkelgeld van
grote heren die zij trouw bediende. ouder
werd zij, immer schraler nog en kinds - zo met wat binnenmondse wijsjes kleurde zij
van schaamloos armengeld de lege dagen tot
een weelde van papieren rozen.
Jules Peeters
Nu zijn de luchten veel hoger.
Vroeger waren de wolken dichtbij.
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Het huis was zacht als een kussen
op het groene bed van de wei.
Wij zijn al de tedere woorden ontwend.
De dingen zijn wat ze zijn.
De tafels staan volgeladen
maar wij hebben geen brood en geen wijn.
Het huis houdt zich koel en afzijdig.
Wij kunnen elkaar niet verstaan,
wij wonen als vreemden tesamen
en horen de klokken slaan.
In de aarde broeden de kelders,
de deuren zijn laag en stug,
in de geur van vergeten steenkool
vinden wij soms iets terug.
Aleidis Dierick
De huizen zijn diepe pijpen
met een geur van ijzer en gras.
Aan het raam gloeit een nieuwe zon.
De mensen breken als glas.
Het kind werpt de rode ballen
snel tegen een bevende wand.
In haar hoofdje barsten de sterren,
zwart bloed in haar kleine hand.
De mannen gaan langs de huizen
met een rimpeling over hun huid.
Zij stoten de deuren open
zodat de wind door de trapzaal fluit.
Ze lopen bedeesd door de kamers,
de mensen ruiken naar vuur
en later staan ze te kijken
naar de bloedvlekken op de muur.
Aleidis Dierick
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Onze behoefte aan troost
voor Wilfried Adams,
alles is leegte, liefste, ook dit
leven. wij liggen in open graven,
zij aan zij, en met de tijd, bodemloos
van asse tot asse en doorlicht
van stof tot stof
in zacht vergane kleuren bewaart
de zerk haar foto uit het boudoir. want
nooit voorheen werd liefde wederkerig,
want stervend vernietigde de dichter, het
schrift, de boeken waaruit de nacht dieper
dan uit de mens te voorschijn kwam
en in de herfst, na het onweer,
als de hemel opent, vergaart men in het
woud de geraamten van de geliefden.
wetend hoe de kus de beet in de beenderen
werd, en het hart bevrijdt, de vallende
steen in de oude waterput.
alles is leegte liefste, ook dit
spiegelbeeld. want wie nooit rust vond
verlaat ook de dood.
Leopold M. Van den Brande

Vraag niets er komt geen antwoord
vraag niets, er komt geen antwoord.
door de bergen rijdt de nacht.
parelvissers duiken dag aan dag
om oesters dood te snijden.
ben ik gevlucht uit de stad
waar sleutels nogmaals
angst bespraken: dat ik een bijverhaal
moet zijn van jou.
maar vraag niets, er komt geen antwoord.
de winter droogt zijn natte ogen wel
en vleermuizen hangen schichtig voor de ramen,
wie weet hoelang ze in ons wonen.
de vrees: ik ben geen vrede om te vreten,
ik ben geen huis om in te huizen,
ben ik een bijverhaal.
maar vraag nu niets, er is geen antwoord.
Bea De Longie
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Gevecht met de vogel
Als een muur
van steen
als een stuk
graniet
wijst de vogel
het gevecht
tussen mens en het niet
Als een wil
van staal
als een vuur
dat brandt
houdt de vogel
het gevecht
tussen mens en zijn kracht
Als een epos
uit het lied
als een held
uit de tijd
staat de vogel
in de strijd
tussen mens en eeuwigheid
Rachel Desmet
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Verbondsberichten
Sekretariaten: Antwerpen: J. Van Rooy, Potgieterstr. 15 - Limburg: A. Dusar,
Mombeekdreef, Hasselt - Oost-Vlaanderen: A. de Longie, Heuselstr., Ooike Algemeen: J. Van Remoortere, Pontonstraat 12, Oostende.

Wij, geminoriseerden
Nuchtere cijfertaal is vaak welsprekender dan een uitvoerig stuk proza. Wij hebben
ons de moeite getroost de jongste vijf jaargangen van Open Deur uit te pluizen, op
zoek naar wat besteed werd aan werk- en reisbeurzen voor letterkundigen. Voor 1969
werden volledige cijfers meegedeeld (O.D. 71/1), voor 1970 zweeg men in alle talen,
voor 1971 en 1972: volledige cijfers (O.D. 72/3 en O.D. 73/2), voor 1973 verschenen
vooralsnog geen bedragen.
Wat gaf dat voor resultaten?
1. Werkbeurzen
Georges Adé

90.000 (1971)
zie ook reisbeurzen

Mark Andries

90.000 (1969)

Albert Bontridder

90.000 (1971)

Louis Paul Boon

90.000 (1972)

Jan Christiaens

90.000 (1969)

Patrick Conrad

90.000 (1971)

Jan Decorte

90.000 (1972)

Paul De Wispelaere

90.000 (1972)

Maurice D'Haese

90.000 (1971)

Jef Geeraerts

90.000 (1969)

Ivo Michiels

180.000 (1969 en 1972)

Hugo Raes

180.000 (1969 en 1971)
zie ook reisbeurzen

Daniël Robberechts

90.000 (1971)

Ward Ruyselinck

90.000 (1969)

Hedwig Speliers

90.000 (1972)

Willy Spillebeen

90.000 (1972)
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De gegeerde dikke werkbeurzen van 90.000 fr gingen dus jaar na jaar uitsluitend
naar vrijzinnigen, voor een totaal van 1.620.000 fr. Voor christelijk georienteerden:
0 fr.*
Dat er hier spraak is van moedwillige en stelselmatige partijdigheid blijkt niet
alleen doordat hetzelfde zich jaar na jaar herhaalt. Het blijkt vooral uit het feit dat
slechts vijf, hoogstens zes der begunstigden eerste-rangs figuren zijn; sommigen zijn
zelfs schier onbekenden. Het gaat hier dus niet om kwaliteit!
2. Reisbeurzen
Georges Adé

19.500 (1972)
zie ook werkbeurzen

Marc Alstein

20.000 (1972)

Stefaan Axters

19.500 (1972)

Jan Berghmans

20.000 (1972)

Paul Brondeel

30.000 (1969)

Bertien Buyl

20.000 (1969)

Ben Cami

20.000 (1971)

Dirk Christiaens

20.000 (1972)

Marcel Coole

40.000 (1969)

Willy Courteaux

30.000 (1971)

Jan Emiel Daele

20.000 (1971)

Johan Daisne

40.000 (1971)

Mark Dangin

50.000 (1969 en 1972)

Jef De Belder

30.000 (1972)

Steven Debroey

20.000 (1969)

Jozef Deleu

20.000 (1969)

Frans Depeuter

20.000 (1971)

Pieter de Prins

20.000 (1971)

Prosper De Smet

30.000 (1972)

Paul De Vree

40.000 (1969)

Jos Ghysen

20.000 (1971)

*

De ideologische gerichtheid van de auteurs is over het algemeen voor hun collega's geen
geheim, zodat het geen moeite kost een lijst auteurs onder dit opzicht te beoordelen. Voor
een zeker aantal twijfelachtige gevallen is duidelijkheid gekomen dank zij de uittreding van
een vijftigtal vrijzinnige auteurs uit de VVL (Ver. v. Vl. Letterkundigen): hun namen werden
bekend gemaakt door hen zelf. Vijfentwintig afgescheurden komen voor op de lijst der
literaire beurzen van de laatste jaren. Men begrijpt meteen dat sommige promotoren van
deze afscheuring, die hun pappenheimers goed kennen, minder enthousiaste auteurs telefonisch
intimideerden met de dreiging: ‘Als ge met ons niet mee doet, dan krijgt ge nooit nog wat
van Decorte’. Van je vrienden moet je 't hebben, Bert... De promotoren hebben zich niet
vergist: eenmaal dat het CVKV de tegennatuurlijke vrijzinnige meerderheid in de VVL had
gebroken, zou het alles doen om aan de onrechtvaardigheid een eind te maken.
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Marnix Gijsen

40.000 (1971)

Rob Goswin

30.000 (1972)

Rose Gronon

20.000 (1971)

Fernand Handtpoorter

20.000 (1972)

Robin Hannelore

20.000 (1971)

Trudo Hoewaer

20.000 (1969)

Henri Floris Jespers

20.000 (1971)

Paul Koeck

20.000 (1969)

Staf Knop

20.000 (1971)

Hubert Lampo

80.000 (1969 en 1972)

Hector Jan Loreis

20.000 (1971)

Adriaan Magerman

20.000 (1969)

Wim Meewis

40.000 (1972)

Bert Peleman

20.000 (1971)

Hugo Raes

40.000 (1972)
zie ook werkbeurzen

Willem M. Roggeman

30.000 (1969)

Roger Serras

20.000 (1971)

Johan Sonneville

20.000 (1971)

Julia Tulkens

30.000 (1969)

Nic Van Bruggen

40.000 (1969 en 1972)

Jos Vandeloo

20.000 (1972)

Paul Vanderschaeghe

30.000 (1972)

Julien Van Gansbeke

20.000 (1972)

Irina van Goeree

20.000 (1971)

Monika Van Paemel

20.000 (1972)

Julien Van Remoortere

20.000 (1972)

Daniël Van Rijssel

20.000 (1971)

Eddy Van Vliet

30.000 (1972)

Jan Vercammen

30.000 (1971)

Hedwig Verlinde

20.000 (1972)

Julien Weverbergh

20.000 (1971)

Staf Weyts

20.000 (1969)
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Ook hier is de partijdigheid onweerlegbaar, gelijk volgende tabel klaar aantoont,
die zoals gezegd op de laatste jaren betrekking heeft:
Vrijzinnigen
40.000 fr

9 = 360.000 fr

30.000 fr

9 = 270.000 fr

20.000 fr

16 = 320.000 fr

19.500 fr

1 = 19.500 fr

Totaal

35 = 969.500 fr
Christelijken

40.000 fr

0

30.000 fr

2 = 60.000 fr

20.000 fr

13 = 260.000 fr

19.500 fr

1 = 19.500 fr

Totaal

16 = 339.500 fr
Onbepaald

40.000 fr

0

30.000 fr

1 = 30.000 fr

20.000 fr

3 = 60.000 fr

19.500 fr

0

Totaal

4 = 90.000 fr

Dat het wederom om stelselmatige partijdigheid en niet om kwaliteit gaat kan
trouwens nog door voorbeelden aangetoond worden: een Marc Dangin krijgt veel
meer dan gelijk welke christelijk georiënteerde, een Prosper De Smet wordt hoger
geschat dan De Peuter of Magerman, een Paul Devree en een Wim Meewis zijn als
auteur voor de administratie elk dubbel zoveel waard als Rose Gronon, enz.
Wie bij de lezing van deze - wij benadrukken: officieel meegedeelde - cijfers nóg
niet tot het besluit komt, dat onze christelijk georiënteerde auteurs schandelijk
geminoriseerd worden, wel, op hem is dan vast het oude spreekwoord over de uil en
de bril toepasselijk.
Even nog dit: wij zijn in het bezit van een brief, uitgaande van de Dienst der
Letteren en gericht aan een van onze leden, waarbij bevestigd wordt, dat pas een
nieuwe reisbeurs kan verleend worden als er minstens 5 jaar verstreken is sinds de
vorige reisbeurs. Wat leert ons echter onze lijst ‘Reisbeurzen’? Dat Dangin, Lampo
en Van Bruggen - wij willen aanvaarden dat zij van het bestaan van het voormelde
reglementpunt niet afwisten - blijkbaar uitzonderingen op de algemene regel zijn.
Wat is dat voor een geknoei in de Dienst der Letteren?
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Wij, geminoriseerden
In Open Deur, 4e jg., 1972, nr. 1, lezen wij op pag. 4, in een artikel ‘Wat is, wat doet
de Dienst van de Letteren’, wat Bert Decorte denkt over het toekennen van
werkbeurzen aan auteurs. Wij citeren: ‘Het is niet voldoende dat een jongeman zegt:
Ik ga schrijver worden, om hem meteen een werkbeurs toe te spelen. Als men normen
gaat aanleggen, moeten die toch gebaseerd zijn op het begrip kwaliteit, op de kwaliteit
van wat een auteur al gepubliceerd heeft’. En o, wat stellen wij vast in datzelfde
dienstjaar 1972? Dat een neef van diezelfde Bert Decorte, nl. ene Jan Decorte, naast
L.P. Boon, Paul De Wispelaere, Ivo Michiels, Hedwig Speliers en Willy Spillebeen
een werkbeurs van 90.000 fr. toebedeeld kreeg! De redaktie van ‘Open Deur’ wist
op een vraag van ons te antwoorden dat... eh... Jan Decorte een... eh...
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jong toneelschrijver is, geboren in 1950... eh... hij schreef al ‘Het spel van de Spaanse
monnik Ambrosio’, opgevoerd door Arca-Gent... eh, en verder belooft hij heel veel...
een veelbelovend schrijver... Bovendien ontving Jan Decorte in 1972 nog een
kreatiepremie van 15.000 fr. En hij is de neef van Bert Decorte, die zelf Jan heet op
het stadhuis... Dank je wel oompje?

Wij, geminoriseerden
- Zoals in ons vorig nummer reeds vermeld, gingen in 1972 alle werkbeurzen (6 ×
90.000 fr.) naar vrijzinnigen. Het jaar tevoren (1971): idem. In 1969 idem.
De gegevens van 1970 werden niet gepubliceerd in Open Deur (kon men het toen
nog verbergen?), maar het zou ons zeer verbazen indien het resultaat anders was
geweest.
Wij eisen bijgevolg, dat voor 1973, 74 en 75 telkens 6 werkbeurzen van 90.000
fr. alvast zouden gaan naar verdienstelijke, kristelijk georiënteerde auteurs. Dit is
gewoon toch maar elementaire rechtvaardigheid?
- In die zelfde jaren gingen alle ‘zware’ reisbeurzen (9 × 40.000 fr.) naar
vrijzinnigen. Wij eisen bijgevolg, dat voor 1973, 74 en 75 globaal 9 reisbeurzen van
40.000 fr. elk naar verdienstelijke, kristelijk georiënteerden zouden gaan.
Ook dat is elementaire rechtvaardigheid.
En dat men op zijn beide oren slape! Naast de vrijzinnige namen kunnen wij beslist
evenwaardige (louter literair gezien dan) namen van kristelijk georiënteerde auteurs
plaatsen! Namen die zelfs niet eens voorkwamen op de lijsten van vorige bladzijde!
Men begrijpe ons goed: wij gunnen het van harte aan alle vrijzinnige auteurs alle
denkbare beurzen te ontvangen. Wij nemen het geen enkele persoonlijk kwalijk.
Maar wij eisen dat als er een bepaalde som per jaar te verdelen is onder verdienstelijke
auteurs, de verdeling rechtvaardig zou gebeuren, zonder bevoordeling van één
ideologische groep. Onrecht moet hersteld worden!

Wij, geminoriseerden
Het heeft weer gestonken in ons literair wereldje. Men kent de feiten: de kommissie,
die de kultuurminister adviseert inzake de ‘literaire’ subsidies had voorgesteld een
werkbeurs van 90.000 fr. te verlenen aan o.m. Hugo Raes, de minister greep in en
verving de naam Raes door Pol Le Roy, deze kwestie lekte uit - en wie is daarvoor
verantwoordelijk? - en een bepaalde vrijzinnige kliek, degenen die in februari jl. de
V.V.L. verlieten, schreeuwde moord en brand. Waaruit nog maar eens blijkt over
welk smoelwerk de voormelde kliek beschikt.
Enkele nuchtere bedenkingen hierbij kunnen volstaan:
1.
De genoemde kliek heeft de V.V.L. verlaten omdat ze zich niet kon neerleggen
bij de uitslag van een demokratische bestuursverkiezing. Wie zoiets doet getuigt
van de puurste schijnheiligheid als hij enkele maanden nadien iemand voor
fascist uitscheldt.

Vlaanderen. Jaargang 22

2.

De bovenvermelde kommissie is inderdaad slechts een kommissie van advies;
de kultuurminister beslist en het is zijn heiligste recht een advies van de
kommissie naast zich te leggen. Alle gebazel over ‘dat zoiets vroeger nooit
gebeurd is’, is primo onjuist, en secundo geen argument.
3.
Dat minister Chabert de moed en de menselijkheid opbracht om een behoeftige
letterkundige ook wat staatsmanna te geven, strekt hem tot eer.
4.
Uit hoger opgegeven cijfers is duidelijk dat Raes de auteur is, die in de laatste
vijf jaar het meest beurzen ontving!

Wij, geminoriseerden
In het hierboven geciteerde nummer van Open Deur staat, op pag. 6, zwart op wit,
dat van een letterkundig werk maximum 300 exemplaren kunnen aangekocht worden.
Toch werden in datzelfde jaar 1972 van Hugo Claus 400 ex. ‘Heer Everzwijn’
aangekocht, 400 ex. L.P. Boon ‘Pieter Daens’, 400 ex. H. Raes ‘Reizigers in de
Antitijd’, 400 ex. M. Gijsen en K. Jonckheere ‘Vlaamse Verhalen’...
Wat is dat voor een geknoei?
Hetzelfde jaar kreeg diensthoofd Bert Decorte 300 ex. van zijn essay ‘Kortom’
aangekocht door zijn dienst. Het dossier van ‘Open deur’ vermeldt evenwel slechts
30 ex. als aankoopcijfer...

Wij, geminoriseerden
Wij hebben in de vakantie rustig de tijd gehad om de toelagen aan de Letterkunde,
gepubliceerd in Open Deur 73/2, nader te bekijken. In 1972 werden voor 1.768.186
fr. boeken aangekocht voor de leden van de aankoopkommissie, dus degenen die
moeten oordelen of een bepaalde uitgave al dan niet moet aangekocht worden. Op
het eerste gezicht: geen vuiltje aan de lucht, want de bedoelde leden moeten, om te
kunnen oordelen, toch eerst het boek lezen, dat is duidelijk. Maar als je daar héél
eventjes op doordenkt, dan ga je meteen aan het rekenen. Een dozijn mensen in de
aankoopkommissie, die, in 1972, elk voor 147.349 fr. boeken kregen (immers:
1.768.186 fr.: 12 = 147.349 fr.)! Wat een vorstelijk geschenk!
Laten we zeggen dat een boek gemiddeld 150 fr. kost, dan komen wij tot de
verbazingwekkende vaststelling, dat elk kommissielid bijna 1000 boeken ontving!
Niet zomaar als kadeau, maar om te lezen, om ze te beoordelen, d.w.z. kritisch,
aandachtig, gekoncentreerd lezen! Men kan zich in gemoede afvragen wie ter wereld
1000 boeken per jaar kan lezen in zijn vrije tijd, want de kommissieleden hebben
allen een fulltime job!
Is dat nog ernstig? Is het echt niet mogelijk daar een ander en beter systeem voor
te vinden? (Als de administratie der letteren niet zo vindingrijk is, dan kunnen wij
voor de vuist enkele oplossingen aan de hand doen, die stukken beter zijn dan het
huidige systeem).
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Wij, geminoriseerden
Alle onderzoeken en berekeningen leiden steeds tot dezelfde konklusies: de
administratie van de letteren voert een schaamteloze partijdige subsidiëringspolitiek,
ten koste van de kristelijk georiënteerde auteurs. Deze politiek is - wij bewezen het
in onze vorige kroniek (‘Vlaanderen’, mei-juni) - niet alleen schaamteloos partijdig,
maar bovendien peperduur: elke frank subsidie, die aan een auteur wordt gegeven,
kost zes frank aan de belastingbetaler.
Dat is niet alles: zij is bovendien inefficiënt en ondoelmatig. Zij bestaat immers
hoofdzakelijk uit: werkbeurzen, reisbeurzen, eregelden en aankoop van boeken.
Van het geld voor aankoop van boeken gaat 70% niet naar de auteurs, maar naar
de uitgevers, en zelfs 100% ingeval de aankoopsom rechtstreeks aan de uitgever
betaald wordt wat soms gebeurt.
De eregelden (voor gepensioneerden) worden in vele gevallen uitbetaald aan
auteurs, die reeds een netto maandpensioen hebben dat de 25.000 fr. overschrijdt.
Sommigen hebben bovendien ook nog een supplementair pensioen vanwege SABAM.
De reisbeurzen komen in zeer vele gevallen hierop neer, dat bepaalde
gepriviligieerde auteurs hun geplande vakantiereis op staatskosten mochten doen.
Wat dan ook bij kollega's de bedenking deed rijzen: wij moeten voor onze hobbies
geld uitgeven, maar als je een winstgevende hobby hebt zoals het schrijven van
boeken, dan mag je op de koop toe op staatskosten met vakantie... Trouwens elke
auteur zonder uitzondering kan een reisbeurs gebruiken: voor het verzamelen van
nieuwe indrukken, dokumentatie, relaties, enz. Waarom dan een onderscheid maken
en voor sommige auteurs wél een reisje betalen en voor anderen niét?
Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de werkbeurzen. Ook hier komt men tot
gekke konstataties: een hele reeks auteurs, die reeds uit reden van hun beroep over
een massa vrije tijd beschikken, krijgen werkbeurzen. Anderen, die onmogelijk hun
beroepsbezigheden voor enkele maanden kunnen neerleggen, zijn in de
onmogelijkheid een werkbeurs ook maar aan te vragen, zodat de werkbeurzen bijna
uitsluitend gaan naar ambtenaren en onderwijzend personeel. Het wordt nog gekker
als een werkbeurs gegeven wordt aan ambtenaren, die een beroep uitoefenen dat hun
als sinekure werd toegestaan of aan auteurs, die reeds hoge honoraria opstrijken. Het
subsidiëringssysteem laat dus niet alleen de deur open voor alle mogelijke willekeur
en partijdigheid, het is niet alleen peperduur, het subsidieert bovendien in zeer vele
gevallen precies de mensen, die het niet nodig hebben.
Sommigen dromen ervan het bestaande systeem van subsidiëring te vervangen
door een Fonds voor de Letteren, dat beheerd zou worden door vertegenwoordigers
van de VVL en de Akademie en dat aan een klein aantal begenadigden subsidiegelden
zou uitkeren onder de vorm van wedden.

Vlaanderen. Jaargang 22

313
Ook dat systeem zou, naar de mening van de meeste letterkundigen, geen voldoening
kunnen geven om zeer vele redenen, die niets te maken hebben met de reden, waarom
de administratie van de letteren er niet warm voor is, vermits het beheer van de
subsidiegelden haar door het Fonds zou ontnomen worden. Wij hopen in een volgend
nummer hier dieper op in te gaan.
Een eerste bezwaar betreft de representativiteit van de VVL. Met haar vierhonderd
leden is de VVL niet talrijker dan de tot het CVKV behorende letterkundigen. Van
deze laatsten is één derde geen lid van de VVL. Een derde van de vrijzinnige auteurs
behoren niet tot de VVL (een zestigtal). De vier provinciale schrijversverenigingen
hebben elk tenminste vijftig leden, die niet tot de VVL. behoren. Men mag stellen
dat er ongeveer 900 Vlamingen zijn, die aan de voorwaarden beantwoorden om van
de VVL lid te kunnen zijn: slechts 400 hebben er jaarlijks 300 fr voor over om tot
de VVL toe te treden. Een tweede bezwaar betreft het beginsel van het
schrijversberoep op staatskosten, dat de vrijheid van het schrijverschap in gevaar
brengt. Een derde bezwaar houdt verband met de wenselijkheid voor een auteur zich
in de ivoren toren van zijn schrijverschap op te sluiten en zich af te snijden van het
normale werkmilieu, dat van grote waarde is voor de literaire kreativiteit. Een vierde
bezwaar is dat de grote massa der auteurs van alle subsidiëring zullen uitgesloten
worden ten voordele van een handvolletje willekeurig door een kommissie aangestelde
gepriviligieerden. Bovendien zijn velen zeer skeptisch over het literair en menselijk
gehalte van de meeste der reeds nu bekende kandidaten voor een van staatswege
bezoldigd schrijverschap.

Wij, geminoriseerden
Het huidig subsidiesysteem deugt niet; velen menen - voortgaande op de bevindingen
in Nederland opgedaan - dat de vervanging ervan door het Fonds voor de Letteren
en het van staatswege betaalde schrijverschap nog minder zal deugen.
Daarom keren wij terug tot ons voorstel, dat wij in onze vorige kroniek hebben
gemaakt: het bestaat in een nieuwe wetgeving in verband met de beoefening van de
literatuur. Deze wetgeving zou o.m. volgende punten bepalen:
1.
Elke niet-kommerciële publikatie in België zou moeten voorafgegaan zijn
door een auteurskontrakt dat aan de Belgische auteurs minimum 20% van de
verkoopprijs toekent; deze som zou door de uitgever bij het verschijnen, voor
het geheel van de oplage, uitbetaald worden (precies zoals het personeel van de
drukkerij vóór de verkoop moet betaald worden).
2.
Het niet kommerciële karakter van een publikatie zou door de Koninklijke
Bibliotheek bevestigd worden, op het ogenblik waarop de publikatie daar voor
het Wettelijk Depot wordt neergelegd.
3.
Tot een te bepalen plafond zouden er door de auteur geen bedrijfsbelastingen
dienen betaald te worden voor de ontvangen honoraria.
4.
De uitgeverij mag de helft van de aan auteurs-honoraria uitbetaalde sommen
aftrekken van het totaal van de door haar te betalen bedrijfsbelasingen.
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De voordelen van een dergelijk systeem zijn voor eenieder evident. Alle auteurs
worden erdoor op dezelfde voet behandeld, zonder mogelijkheid van willekeur of
partijdigheid. De subsidiëring gebeurt zonder nutteloze administratiekosten of
bureaukratische interventies. De staatstussenkomst zou werkelijk substantieel zijn
en ten volle aan de auteur zelf ten goede komen. Het systeem zou automatisch werken;
het kan immers niet eenvoudiger.
Een gelijkaardige regeling kan ook getroffen worden voor niet-kommerciële
tijdschriften bv. door vrijstelling van BTW en zelfs portvrijdom. Natuurlijk zou de
term ‘niet-kommerciële publikatie’ nader dienen bepaald te worden. Buitenlandse
uitgeverijen zouden, om van de voordelen van de wet te genieten, in België een
vestiging dienen te hebben. Moeilijk verkoopbare literatuur, zoals poëzie, zou van
een speciale steun kunnen genieten bv. door middel van jaarlijkse wedstrijden voor
anoniem in te sturen dichtbundels.

Kunstecho's
Echo's voor deze rubriek tijdig insturen: Redactie Kunstecho's v, Tds.
‘Vlaanderen’, Warschaustraat 12, 8400 Oostende.

Belangrijke tentoonstellingen In het buitenland
Duitsland
Bauhaus-Archiv, Berlin: Hannes Neuer (Weiterentw. d. Bauhauses) - Norman Sigbert
(Studien zur Synästhesie) (20/10 tot 2/11).
Kunsthalle, Bielefeld: Landinsky (tot 4/11).
Galerie Nierendorf,, Berlin: Erich Heckel zum 90. Geburtstag (tot 20/11).
Kunsthalle, Köln: Dan Flavian (in samenwerking met het Wallraf-Richartzmuseum
(2/11 tot januari).
Künstlerbund Ausstellung, Berlin (december): alle Westduitse kunstenaars zijn
er toegelaten.

Engeland
Royal Academy, London: Treasures from China (tot 23/1).

Frankrijk
Musée d'art moderne de Paris, Musée national d'Art Moderne, Musée Galliéra: 8e
Biennale de Paris (tot 21/10). Voorbehouden aan kunstenaars tussen 20 en 30 j. De
internationale keuzecommissie bevat geen enkele Belg, zodat er van de 90 deelnemers
geen enkele uit ons land is. Bibliothèque nationale, Paris: Trésors d'Orient (tot eind
oktober).
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (Chaillot): Les Cubistes (tot 10/11).
Belangrijke tentoonstelling met 181 schilderijen en beeldhouwwerken o.a. Picasso's
‘Demoiselles d'Avignon’.
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Institut néerlandais, Parijs: Appel, Litho's (tot 4/11).
Grand Palais, Parijs: Dubuffet (tot 20/12).
Musée Galliera, Parijs: Minimal Art.
Musée Nat. d'Art moderne, Parijs: Le futurisme.
Galerie Arts/Contacts, Parijs: Dynamique et créativité du Futurisme (10/10 tot
10/11).
Orangerie des Tuileries, Parijs: Rétrospective Braque (vanaf 17/10).
Galerie Hervé Odermatt, Parijs: Hommage à Germaine Richier (tot 31/10).
Galerie Arditti: Les grands hyperréalistes américains (16/10 tot 30/11).
Galerie de France, Parijs: Serge Poliakoff (tot 28/10).

Italië
Vicenza, Basilica: architectuurtentoonstelling van het werk van Palladio, de grootste
architect van het Cinquecento (tot eind nov.).

Nederland
Galerij Zonnewijzer (Ph. Ontsp. Cantrum), Eindhoven: Theo Humblet (tot 4/10) Retrospectieve Felix De Boeck ingericht door het C.V. Kunstenaarsverbond en
‘Vlaanderen’ (tot 29/10).
De Galerij Zonnewijzer te Eindhoven, waar de Retrospectieve De Boeck doorgaat,
is gelegen in de Mathildenlaan 81 (Philips Ontmoetingscentrum niet verwarren met
Evoluon).
Raadshuis, Hulst: Retrospectieve Felix De Boeck (idem) (2 nov. tot 30 november)
Rijksmuseum, Amsterdam: Ital. tekeningen uit de 17e eeuw (tot 2 dec.).
Stedel. Museum, A'dam: Raamwerk (tapijtweekh. (tot 12 nov.) - Jean Tinguely,
sculptuur 1955-1972 (tot 26 nov.) - Peter Blake (tot 19 nov.) - Allen Ruppersberg
(projekten) en James Rosenquist (litho's) (tot 25/11).
Gemeentemuseum, Den Haag: Pompei uit as herrezen (tot 1/1/74).
Galerij Edison, Den Haag: Willy Bosschem, rookschilderijen en tekeningen (tot
15/10).
Teylers museum, Haarlem: Haarlemse stadsgezichten (tot 1/11).
Bonnefantenmuseum, Maastricht: Kunstenaars uit Aken (tot 5/11).
Boymans-van Beuningen, Rotterdam: Duitse grafiek 1450 tot 1700 (tot 28/10) Domenico Gnoli (tot 4/11).
Cult. Centr., Venlo: Albijn van den Abeele en de schilders van het Leielandschap
(tot 5/11).
Galerie de Ark, Boxtel: Jan Cobbaert (tot 5/11).
Sted. van Abbemuseum, Eindhoven: Bruce Naumann (tot 25/11).
THT, Enschede: Batiktechniek uit Ceymon (tot 1/11).
Groninger Museum: Verzameling Ludwig (tot 26/11).
De Vaart, Hilversum: Varianten, abstrakte geometr. kunst in Nederl. (tot 5/11).
Singermuseum, Laren: Armand Demeulemeester (tot 5/11).
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Aarschot
Karel Aerts, produktieleider van Omroep Brabant en direkteur van het Festival van
Vlaanderen (Brussel-Leuven) en Denijs Dille, direkteur van het Bela Bartok-archief
in Boedapest, werden uitgeroepen tot ere-burgers van hun geboortestad Aarschot.
Het stadsbestuur wilde daarmee hun grote verdiensten op muzikaal gebied eren. De
plechtige aanstelling vond plaats op een akademische zitting in het
Sancta-Maria-Instituut, onder voorzitterschap van burgemeester Pelgrims.

Affligem
Op 12 mei werd een kunstavond ingericht door het Sint-Michielskoor o.l.v. Victor
van Frachen met een huldebetoon aan de 80-jarige dichteresletterkundige Angèle de
Bremaeker.
Het koor zong werken van de dirigent, Marinus de Jong e.a., waarvan twee op
teksten van de dichteres. In zijn feestrede belichtte Willy van Sande het leven en het
werk van Angèle de Bremaeker. Namens het gemeentebestuur overhandigde
burgemeester Alfons T'Kint het erediploma en het ereplaket der gemeente.

Alveringem
Op 7/10 werd voor Cyriel Verschaeve een plechtige dienst gehouden. A.R. Van de
Walle O.P. hield de homilie, Koenraad Stappers, abt van Averbode de toespraak bij
het graf. Het Gregoriaans koor van de Lieve-Vrouwkerk te Kortrijk, het Sint-Janskoor
uit Kachtem en het Mariakoor uit Harelbeke-Zandberg luisterden de plechtigheid
op.

Antwerpen
Het Reizend Volkstheater bracht in de maand september niet minder dan dertien
vertoningen, waarvan vijf op een Welfaretoernee in Duitsland met ‘Het Contract’
van Francis Veber.
De Akademie voor Schone Kunsten heeft, als enige rijksinstelling in de Antwerpse
agglomeratie, haar avondakademie omgevormd in het kader van de ‘socio-kulturele
promotie’. Er wordt een waaier van artistieke disciplines aangeboden, parallel met
een gedeelte van het Hoger Kunstonderwijs, dagkursus. Diploma's: Hoger Secund.
Ond. (na 4 j.) en Hoger Kunstonderwijs (na 6 j.).
Het K.V. Muziekconservatorium organiseert n.a.v. zijn 75-jarig bestaan huldeconcerten
aan de componisten, die in het verleden het conservatorium hebben geleid: Flor
Peeters (26/10), Lodewijk De Vocht (27/11), Peter Benoit (16/11). De opening van
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het jubileumjaar had plaats op 4/10 met een rede van J. Fleerackers en een concert
van het Belg. Kamerorkest o.l.v. G. Maes. Het conservatorium organiseert ook weer
zijn muzikale seminaries vanaf 16/1. Inlicht.: Desguinlei 25.
Het Internationaal Cultureel Centrum, Kon. Paleis, organiseert o.m. volgende
tentoonstellingen: ‘Pen and Pencil’ (teken en schilderwerk van Britse schrijvers, 4
okt. tot 4 nov.), ‘Retrospectieve Albert Gleizes’ (10 nov. tot 9 december)
terzelfdertijde als ‘Negen jonge kunstenaars uit Oostenrijk’, ‘Realisten uit Hamburg’
(15 dec. tot 13 jan. '74).
Er is ook poëzie, toneel, concert en zelfs lessen in de kunstgeschiedenis (door Jo
du Bois S.J. over Gotiek, Hedendaagse beeldhouwkunst, Hedendaagse Engelse en
Japanse kunst).
Recente Britse tekenkunst was een Europalia tentoonstelling in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten van 15 september tot 14 oktober. Een merkwaardig ensemble.
Het Nieuw Vlaams Toneel o.l.v. Wil Beekers, gevestigd in café-teater De Waag,
speelt alleen Vlaams werk maar klaagt over het tekort aan dergelijke werken. Men
zet in met ‘Kinderspelen’ (Eddy Asselbergs), daarna ‘Een souvenir uit Liedekerke’
(J. Berchmans) en tenslotte een eigen produktie gebaseerd op Plautus en Shakespeare.
Onder auspiciën van v.z.w. De Crans wordt de vierde Blanka Gijselenprijs voor
poëzie (25.000 fr.) uitgeschreven. Onuitgegeven dichtbundels (minimum 220 regels)
moeten in drievoud worden gezonden vóór 15 maart 1974 aan de Direktie van de
Stedelijke Bibliotheken, Hendrik Conscienceplein 4. De handschriften moeten
anoniem zijn, een kenspreuk dragen en vergezeld gaan van een gesloten omslag die
onder deze spreuk deknaam en het adres van de inzender bevat. De auteurs moeten
de Belgische nationaliteit bezitten.
De Boekenbeurs gaat van 1 tot 12/11 door in het Bouwcentrum onder het thema
‘Boeken in huis’. Het aantal deelnemers is gestegen tot 66 en het aantal voordrachten
tot 43. Het Jeugdteater en het Ballet van Vlaanderen zullen als attractie optreden.
Men verwacht ook een rekord aantal bezoekers.
Het Guldenboek van de BB gaat naar Mevr. Gillé-Decoene (Brailleschrift-boeken).
Voor 1972 bekroonde het Referendum van het jeugden kinderboek: Guido Staes (De
kinderen van de vrede), Gommaar Timmermans (De stotterende koekoek) en A.
Lefeber/H. Rosseau (Ben en zijn vrienden). Uitreiking bij de opening 31/10 te 17 u.
Gelukwensen aan de bekroonden!
De K.N.S. (dir. Dom. de Gruyter) en Elckerlyc (dir. P. Van Bladel) zetten hun
samenwerking verder. De nieuwe KNS-schouwburg komt waarschijnlijk in 1975
klaar. De eerste drie produkties van de KNS zijn dit seizoen ‘Elk wat wils’
(Shakespeare, vert. W. Courteaux), ‘Mooi weer vandaag’ (D. Storey) en ‘De
rattenvanger van Hamelen’ (Hensen).
Het Antwerps Bachkoor is een nieuw koor van jongeren, dat in september werd
voorgesteld in het Osterriethhuis door Dr. Jan Theuwissen, directeur van de
Kultuurraad van Vlaanderen. Het kwam begin 1973 tot stand en deed reeds een
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dertigtal optredens, o.a. een toernee in Frankrijk. Dirigent is Michel Scheck, die ook
hoboist is in de Antwerpse Filharmonie.
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten heeft ook dit jaar een reeks
wintervoordrachten voorzien de zondagen te 11 u. Aldus: Dr. J. Weyns op 21/10
(Vlaamse huisraad bij Brueghel). C. Blotkamp op 28/10 (Gilbert & George, the
Sculptors), M. Callewaert op 18/11 (De Antwerpse groep G 58), R. Avermaete op
2/12 (Het Antwerps mecenaat), E. Houtzager op 16/12 (De kerstkribbe in de
volkskunst).
Van 28 oktober tot 16 december zal eveneens in het museum een grote tentoonstelling
doorgaan onder de titel G 58 - Hessenhuis. Het betreft zoals men weet de groep
Antwerpse kunstenaars die omstreeks 1958 het Hessenhuis als centrum hadden; de
voorzitter ervan was Marc Callewaert. Het duurde tot 1962. Inrichtster is Hedwig
Bex-Verscheuren, die ook een catalogus opstelde. De volledige benedenruimte van
het museum zal voor G 58 vrij gemaakt worden van 15 oktober tot 2 januari.
Jos Van Immerseel van het Antwerpse conservatorium heeft in Parijs de eerste prijs
gewonnen in een internationaal concours voor klavecimbel. Hij is tot heden de enige
Belg die voor drie toetsinstrumenten (piano, orgel en klavecimbel) een eerste prijs
behaalde.

Bergen
Van 23 tot 28 oktober gaat het XII Internationaal salon van Plastische Kunsten der
Spoorwegmannen door. Deelnemers uit 19 landen, waarvoor een selektie is gebeurd
om de kunstwaarde van het opzet veilig te stellen. Er is een belangrijke groep Vlaamse
deelnemers.

Borgerhout
Zoals in vorig nummer vermeld werd is de suite ‘Zingende jeugd! Zingend volk!’
uitgevoerd geworden door het Soldatenkoor der transmissietroepen, het Angela-koor
en de muziekkapel van de Zeemacht, voor de BRT. Na de uitzendingen op 11 en 21
juli, gebeurt dit opnieuw op 4 november (11 tot 13 u.), op aanvraag van talrijke
luisteraars kultuurverenigingen en gemeenten. De orkestratie is van Guy Duyck. De
partituur zal verschijnen bij G. Follman, Lovelingstraat, Antwerpen. Er worden ook
Kinder- en volksliedfestivals ontworpen. De promotor Willem Demeyer wenst met
deze acties de aandacht te vestigen op eigen volksliederen en eigen toondichters en
tekstdichters. Hij heeft ook een aantal liederbrochures uitgegeven en organiseerde
een actie tegen wat hij noemt ‘Het BRT-soldatenhalfuurtje: een kultuurbezoedeling’.
Nadere inlichtingen op zijn adres: ‘Gitschotel’, L.v. Berckenlaan 184/5, 2200
Borgerhout.
In de Gemeentelijke feestzaal gaat de tentoonstelling Kunstbezit voor iedereen door
van 1 tot 10 december, ingericht door de vzw Artistenfonds.
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Brugge
De mecenaatsgroep De Spiraal patroneert thans de groepen Collegium Instrumentale
Brugense, het Westvlaams vokaal ensemble en het Telemann Barokensemble. Het
organiseert ook andere concerten, ballet, toneel, chanson, enz.
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Het Sint-Jans Hospitaal werd door de stad van de KOO afgekocht met de bedoeling
er i.s.m. het rijk een internationaal ontmoetingscentrum te maken, met vergaderzalen
en expositieruimten.
Teater Korrekelder maakte zijn programma 73-74 voor tentoonstellingen en toneel
bekend. Wij signaleren de exposities ‘Conceptuele kunst’ (oktober) en ‘Akwarel en
gouache’ (februarimaart): evenals de toneelstukken ‘Het begon in het paradijs’
(Priestley), ‘Marie Rouge’ (de Ghelderode), ‘Het effekt van gamma-stralen op
maanbloemen’ (Zindel) en ‘Het stoppen aan het zebra-pad’ (G. Vermeersch). Pierre
Boudens heeft de direktie van de Korrekelder wat het toneelprogramma betreft, dat
uitsluitend Korreprodukties bevat.
Bij besprekingen tussen de minister van de Ned. Cultuur en de stad werd beslist
absolute voorrang te verlenen aan de beschermingsprocedure voor een belangrijke
reeks Brugse monumenten en gebouwen, in het kader van het ‘Europa Nostra’ of
‘Monumentenjaar’ waarvan Brugge en Namen pilootsteden worden.
In de gotische zaal van het Brugse stadhuis zijn een vijftigtal afgevaardigden
bijeengekomen uit 21 historische Belgische steden. Tot slot heeft men besloten een
vzw Vereniging van historische Belgische steden op te richten. Prof. Lemaire en
Tanghe hielden toespraken over resp. de waarde van de kunststeden en de gevaren
die ze lopen en over de noodzaak van planning en studie.
Moritoen organiseert zijn zevende reeks Nederlandse Literaire Verkenningen in T.J.
Rijkenheem, Xaverianenstraat 3, 8200 St.-Michiels. Programma: Prof. Dr. Albert
Westerlinck (11 okt.); Jozef Vantorre, De Kavijaks (18 en 25 okt.); Clem
Schouwenaars De seizoenen (22 en 29 nov.); Bernard Kemp, Het laatste spel (24 en
31 jan.); José De Ceulaer, Pallieter, van Timmermans, (21 en 28 feb.); Nol Gregoor,
Terug tot Ina Damman, van S. Vestdijk, (21 en 28 maart): de eerste avond wordt het
boek verkend, de tweede avond is er een interview met de auteur.
Programmaverantwoordelijke: Luc Decorte. Inschrijvingen: Koning Leopold III-laan
112, 8200 St.-Michiels-Brugge 2.

Brussel
† Letterkundige Albe (ps. v. Renaat Joostens) overleed op 71 jarige leeftijd op 10
oktober. Hij was te Mechelen geboren op 8 juni 1902. Hem werd nog hulde gebracht
in ons Jaarboek 1972 en in onze jaar-vergadering te Male in mei Il. n.a.v. zijn 70e
verjaring en van zijn bekroning met de Koopalbeurs voor vertalingen. Weinige
letterkundigen hebben hun collega's meer diensten bewezen dan Albe o.m. als
Voorzitter van Kunstenaars voor de Jeugd en ondervoorzitter van Sabam. Hij behoorde
trouwens tot de Pelgrim-groep. Ook bij het ontstaan van het CVKV in 1951 heeft
hij een rol gespeeld. De dankbaarheid van de Vlaamse kunstenaars weze voor zijn
naastbestaanden een troost.
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Kunstenaars die wensen deel te nemen aan de Prijs Jonge Belgische schilderkunst
kunnen hun verzoek richten tot het sekretariaat van de Jonge Belgische schilderkunst,
Mercelisstraat 78, 1050 Brussel.
De internationale muziekwedstrijd Koningin Elisabeth voor piano zal in 1975 te
Brussel plaatsvinden. Die voor viool in 1976. Kandidaten moeten minstens 17 en
ten hoogste 30 jaar oud zijn. Voor verdere inlichtingen: Bestuurskomitee van de
internationale muziekwedstrijd koningin Elisabeth, Baron Hortastraat 1, 1000 Brussel.
Na Italië en Nederland komt Groot-Britannië thans aan de beurt voor het tweejaarlijks
festival Europalia. Het is een initiatief van het Paleis voor Schone Kunsten, dat op
die manier om de twee jaar geweldige sommen, niet het minst vanwege onze regering,
naar zich en naar Brusselse artistieke instellingen weet te draineren. Het programma
is dan ook grandioos en bovendien voldoende bekend door de Staatsmedia, opdat
wij het nog hier zouden overdrukken. Er werd nochtans dit jaar een kleine poging
gedaan om enigszins te decentraliseren. Vermits het gaat om propaganda voor het
buitenland zonder enige compensatie is het o.i. wenselijk voortaan de financiering
van Europalia uitsluitend aan de regering en het mecenaat van het betrokken land
over te laten, zolang althans onze eigen kunst niet op bevredigende wijze aan haar
trekken komt.
S.A.B.A.M., de Belgische vereniging voor auteursrechten, viert haar 50 jarig bestaan
en activiteit ten voordele van alle literaire en artistieke genres. Zij zal een gedenkboek
laten verschijnen onder de titel ‘Een halve eeuw kunst in België’ met bijdragen van
talrijke specialisten.
De nationale Commissie voor kunstambachten van het Ministerie van Middenstand
organiseert twee wedstrijden. Een voor het vervaardigen van een karton voor
wandtapijt uitgeschreven door de Commissie voor het wandtapijt; een tweede voor
het ontwerpen van een glasraam, uitgeschreven door de Commissie voor het Glasraam
om de kunstenaars aan te moedigen en vooral om de belangstelling van de jongeren
op te wekken voor deze kunsttak. De wedstrijden zijn voorbehouden aan de
kunstenaars van Belgische nationaliteit die nog geen veertig jaar oud zijn op 31 dec.
1973. Volledig reglement: Ministerie van Middenstand - Centraal Handelsregister,
Center 58, Hallenstraat, 1000 Brussel.
Het An-Hyp-Center, Regentlaan 44, 1000 Brussel, wijdde een tentoonstelling aan
werk van een aantal Belgische beroepsartiesten van meer dan 65 jaar. Bij de
vernissage werd een verkoop per Amerikaans opbod ingericht van twee loten van
tien schilderijen ten voordele der vereniging ‘Derde leeftijd’. De tentoonstelling was
toegankelijk tot 5 oktober.
Begin oktober kwam de jury samen voor de John Flandersprijskamp in het Pershuis.
De prijs werd toegekend aan ons medelid Cor Ria Leeman (C. van Kuyck) uit Lier,
voor ‘De bekroonde foto’, dat zal verschijnen bij Altiora te Averbode. Hartelijk
gefeliciteerd!
De XIVe nationale wedstrijd voor de eretitel ‘Radioschoolkoor 1973’ kende een
bekroning toe aan volgende leden van Vl. Fed. van Jonge Koren: 1e prijs: H.
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Hartinstituut ‘Alouette’, Heverlee o.l.v. Roger Leens - 2e St. Maartensinstituut
‘Cantemus Domino’, Aalst o.l.v. M. Ghys - 3e O.L. Vrouwinstituut ‘Makeblijde’,
Zele o.l.v. Josée Standaert - 4e Instituut O.L. Vrouw Presentatie ‘De Wase Lijsters’,
Sint-Niklaas o.l.v. Zuster Marie-Rita - 5e Normaalschool Crombeen ‘Amabile’, Gent
o.l.v. Jos Van den Borre - 6e Klein Seminarie ‘Colliemando’, Roeselare o.l.v. Arnold
Loose - 7e Technisch Instituut ‘Mariagaard’ ‘Si Bengkok’ Kwatrecht o.l.v. Zuster
Machteld.
De verenigde Kommissies voor de Kultuur van de Brusselse agglomeratie hebben
een Centrum voor de Brusselse tapijtkunst in het leven geroepen. Men hoopt er de
rijke archieven over deze kunst samen te brengen en te bestuderen. Een
wetenschappelijke raad zal toezicht uitoefenen. Een ploeg jonge geschiedkundigen
zal de geschiedenis van de Brusselse tapijtweverijen en de kunstscholen schrijven
en er komen ook tentoonstellingen. Verder wil het Centrum bewijzen dat de
tapijtnijverheid in Brabant zelfstandig werkte, wat niet het geval was voor de
gobelinwevers in andere tapijtcentra (vorsten of overheidssteun).
De literaire Reinaertprijs voor de roman (een bedrag van 60.000 fr.) werd toegekend
aan Ria Aerts uit Wilrijk voor ‘Mankepoot Hinkepoot’. Volgens de jury, bestaande
uit prof. Lissens, Paul Hardy, Hubert Van Herreweghen en drie vertegenwoordigers
van DAP Reinaert uitgaven was de beste inzending in de kategorie speurdersverhaal:
‘Morgen is blond’ van Maria Jacques uit Kessel-Lo. Zij kreeg voor dat werk 30.000
fr. De prijs voor het reisverhaal werd niet toegekend. Uitreiking in het huis van de
arbeid op 22 oktober.
Belgische beeldhouwers die op 15 september 1973 nog geen 45 jaar zijn, kunnen
mededingen naar de Louis Schmidtprijs voor beeldhouwkunst (75.000 fr.).
Inschrijvingen bij de Dienst voor Schone Kunsten en Cultuur, Oudergemlaan 233,
Etterbeek, 1040 Brussel.
Belgische componisten, die wensen deel te nemen aan de Vierde Biënnale van de
Belgische Muziek, die zal plaats hebben in januari 1974 en wordt georganiseerd door
de RTB, moeten hun werken insturen op volgend adres: RTB, Service Musical, 4me
Biënnale de Musique Belge, Eugène Flageyplein 18, 1050 Brussel, waar ook alle
inlichtingen kunnen bekomen worden.

Dendermonde
Van 6 tot 14 oktober had in de Akademie een tentoonstelling plaats van affiches en
pamfletten die betrekking hebben op de politiek in Duitsland tussen 1900 en 1970.
De keuze werd gedaan door Celbeton.
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Deurle
De Poëziedagen gingen zoals aangekondigd door, gereduceerd tot een namiddag.
Het is het gedicht van ons medelid Jo Verbrugghen ‘De boom Yggdrasil’, dat de
prijs van de gemeente Deurle heeft gekregen. Het werd gekozen uit de Vlaamse
literaire tijdschriften, verschenen in de periode 1.7.72 tot 30.6.73, en was gepubliceerd
in het decembernummer '72 van het N.V.V. Hartelijk gefeliciteerd!
De traditionele prijzen (Vlaamse Poëziedagen, Basiel de Craeneprijs voor
debutanten) werden niet uitgeschreven. Voortaan zullen zij voorbehouden worden
aan een bundel of cyclus gedichten, omdat, ‘het bedrag van dergelijke prijzen niet
in verhouding staat tot het schaarse aanbod van één gedicht’ (verslag).

Eindhoven
De Zuidnederlands Ontmoetingen, o.l.v. de h. Vredegoor, organiseerden talrijke
manifestaties in E3-gemeenten ter viering van de opening van de E3-weg. Behalve
de tentoonstelling De Boeck (CVKV) hielden zij o.m. te Eindhoven zelf ook nog
een tentoonstelling Humblet (tot 4/10), eveneens in Galerij De Zonnewijzer, en
terzelfdertijde in de Bijenkorf een expositie van Vlaamse grafici en schilders. Het
CVKV verheugt zich om de prettige samenwerking niet alleen van wege de h.
Vredegoor maar ook vanwege het Philipsbedrijf (voornamelijk de heren Krist en
Vanbraekel), dat voor passende lokalen en verlichting zorgde, waardoor de werken
van Felix De Boeck in optimale condities werden geëxposeerd.
De Stichting Literaire Dagen heeft een open interlandelijke literaire prijsvraag
uitgeschreven voor werkende, studerende en schoolgaande jongeren tot 21 jaar uit
de gehele Nederlandse taalgebied. Er zijn twintig prijzen voor een totaal bedrag van
1.500 gulden.
De 14-jarige Gaby van Riet uit Kalmthout werd als de beste van de tien Belgische
deelnemers en deelneemsters aan het Trompconcours voor dwarsfluit in Eindhoven
gerangschikt. De wedstrijd werd gewonnen door de 28-jarige fluitiste Ann Mulder
uit Utrecht.

Etikhove
Eerstdaags wordt er in het Centrum voor Kunst en Kunstambachten Valerius De
Saedeleer opnieuw gestart met tentoonstellingen. Schilderijen maar ook alle vormen
van kunstambachten komen aan bod. Inlichtingen: M. Vansina, Augustin
Delportestraat 77, 1050 Brussel.

Gent
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Het Arca Kelderteater, o.l.v. Jo de Caluwé, heeft spijts de dreigende sloping van het
gebouw waarin het optreedt, een zeer rijk programma voor volgend seizoen
aangekondigd. Bovendien krijgt het te Brugge een vast zaaltje in de
Beenhouwersstraat, waar Jo De Caluwe in co-directie met Jan Debruyne en Wilfried
De Sauter zal werken; het krijgt waarschijnlijk de naam ‘Teater 19’. Bovendien
kwam te Gent een onderafdeling van Arca tot stand, ‘Studio’, dat eigen opvoeringen
geeft.
Het voorstadteater ‘Vertikaal’, o.l.v. Boudewijn vander Plaetse gaat zijn 15e jaar als
groep in en zijn 10e als kamerteater. Het brengt alweer dit jaar 3 kreaties: ‘Alfa beta’
(Whitehead, regie Boud. Vander Plaetse), ‘Ingeblikt’ (Lanoux, regie R. De Wilde)
en ‘Het huis der blauwe blaren’ (Guare, regie Dré Poppe). In januari geeft Gerard
Vermeersch 6 maal de show ‘Muis in huis’.
Hyperrealisme in België verzamelde zeven nogal uiteenlopende kunstenaars in het
Museum v. Schone Kunsten: Antoon De Clerck, Degobert, Mayer, Lahaut, Selen,
Wittevrongel, Nellens, die meer door publicitaire doeleinden dan door artistieke
gelijkenissen lijken samen te horen.
Van 7 tot 16/9 hield Unima, de intern. veren. v. poppenspelers een jaarlijks festival,
georganiseerd door het Vl. Verb. van het Poppenspel te Gent, dat 7 vaste en enkele
reizende teaters bezit. Behalve voorstellingen had er een tentoonstelling plaats van
15 poppenteaters uit ons land met enkel nog gebruikte stukken, die geopend werd
door schepen van kultuur Vandeweghe. Ook werd op het eind een levendig en
bewogen paneelgesprek gehouden. Het sekretariaat van het V.V.v.h.P. is: Priesterstraat
4, 9001 Gentbrugge.
Het Antwerps kunst-atelier exposeert van 28/9 tot 18/10 in de Europabank, op initiatief
van de vrienden van de Gentse Kunstmarkt (sekr. Tony Rosseel, Hundelgemse stw.
122, 9220 Merelbeke). De opening ging gepaard met een verlichte
Vrijdagavondkunstmarkt, die in de toekomst elke week herhaald wordt. Voor
deelname bij het sekretariaat inschrijven.
De vzw Open kring, die zich sterk inzet voor de promotie van kunstenaars en
letterkundigen, organiseerde van 6 tot 14/10 de tentoonstelling ‘Boeken uit
Zuid-Nederland van 1830 tot heden’ in het Europahuis, m.m.v. de uitgeverijen en
stadsbibliotheek. Dit gebeurt aansluitend bij de Dirk Martens-herdenking. Het tds.
‘Getuigenis’ van Open Kring is aan zijn 19e jaargang toe.
Op zaterdag 15 september opende in de Vlaanderenstraat 29 het Poppentheater Nele
weer haar sprookjesdeuren. Voor het 34e speeljaar hebben zij weer voor een zeer
gevuld en gevarieerd programma gezorgd. De traditionele sprookjes, ‘Roodkapje’,
‘De schone slaapster’, ‘Pinokkio’, ‘Hans en Grietje’, ‘De gelaarsde Kat’ en
‘Assepoester’ - zullen U weer in vervoering brengen. De medewerkers: Rachel
Frederix, Simonne Pollet, Jean-Pierre Bauwens, Luc De Bruyker, Mike Laurent en
Jean-Pierre Segers hebben onder leiding van Prof. Albert Vermeiren tijdens de
verlofperiode niet stilgezeten. Zo krijgen ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ een
volledig nieuwe enscenering. Dan zijn er natuurlijk ook de kreaties: ‘Het ei van
Kokedij’, ‘Zeven in één slag’ en ‘Het bibberzwaard’ en een mini-musical ‘De blauwe
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duif’, een revelatie op het gebied van poppenspel. Om U te informeren: Sint
Lievenslaan 19, 9000 Gent (jaarkalender).
Het seminarie tot vorming van muziekanimators aan het koninklijk
muziekconservatorium te Gent staat open voor jonge musici vanaf 17 jaar. Voor
geïnteresseerden wordt op 29 oktober tussen 14 en 16 u. een kontaktdag georganiseerd.
Op 14 oktober organizeerde de koninklijke bond der Oost-Vlaamse volkskundigen
in samenwerking met het Davidsfonds, Willemsfonds en Vermeylenfonds een
colloquium over Retabels. In de kerk van O.-L.-Vrouw-Lombeek-Roosdaal sprak
burgemeester Karel Van Cauwelaert over de kunstschatten in de kerk. Renaat Van
der Linden maakte een bondige vergelijking tussen retabels van Zoutleeuw,
Hakendover, O.-L.-Vrouw-Lombeek, en Hemelveerdegem. Te Ninove werd de
kleurfilm ‘Istud Faciebatur in Bruxella’, document over Vlaamse retabels in Zweden
vertoond. Produktie van Marcel Duchateau en Alfons Steppé. In de kerk van
Hemelveerdegem-Geraardsbergen sprak M.J. Tulleken over Beeldhouwkunst in de
15e en 16e eeuw en Renaat Van Der Linden over Sint-Jan als beschermheilige. Dr.
Mireille Madou had het over studie en kledij in de retabels en Wimmy Vander Poorten
over heraldiek en adel in Hemelveerdegem.

Hamme
Een Filip de Pillecijn-hulde ging door op 6 oktober aan het monument van de
schrijver, vanwege de vrienden van de Clauwaert. Na schepen Declerck werd het
woord genomen door Prof. Paul Lebeau.

Hasselt
Het Limburgs Landschap omstreeks 1900 is een tentoonstelling ingericht door de
Prov. Cultuurdienst o.l.v. Albert Dusar. Na Helmond (Ndl.) zal zij te Hasselt in het
Prov. Begijnhof vertoond worden van 20 oktober tot 18 november (Anten, Mclot,
Theunissen, Van Doren).
De Numismatische kring organiseerde op 7/10 een internat. numismatische dag in
het H.C.C., met deelname van een twaalftal landen. Dit was aanleiding tot een
tentoonstelling en een ruilmarkt.
Derde leeftijd, was een tentoonstelling van oudere kunstschilders uit Limburg dat in
een grootwarenhuis werd geopend door de burgemeester Meyers. Namen er deel
aan: T. Ceyssens, mevr. Oreye, J. Crollen, L. Dethier, A. Gregoor en P. Gregoor, L.
IJzermans, P. Kerkhofs, V. Loodts, J. Machon, J. Maes, H. Moors, J.-M. Neyens,
M. de Terlaemen, J. Peeters, J. Pierson, H. Proesmans, E. Samaets, M. Severy, J.
Suls, E. Strauven, J. Thysmans, mevr. Tits-Lathy, E. Theunis.
Actuele Beeldhouwkunst in Limburg (25 deelnemers, 70 werken) wordt vertoond in
galerij Tamara (Kultureel Centrum) van 21/9 tot 21/10. Een organisatie van
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stadsbestuur en directie, i.s.m. de prov. comm. voor Kunstambachten. ‘Tamara’ is
de pas gestichte kunstgalerij, die dit seizoen 8 tentoonstellingen zal brengen. Zij zette
spijtig genoeg in met de ontgoochelende reeks ‘Openbaar Kunstbezit’-1973.
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Van 26 okt. tot 14 nov. ‘Paule Pia’ en ‘Kleinsculptuur’. Kunstenaars, die er wensen
te exposeren sturen aan de directie dokumentatie over hun werk en kunnen op de rol
geplaatst worden voor volgend seizoen; zij kunnen ook een andere ruimte bespreken
in het Kultureel centrum, waar zij zelf de organisatie op zich nemen.
Voor wat het toneel betreft zijn optredens geprogrammeerd van de KVS, het GLT,
de Nieuwe Scène, de KNS en van verscheidene liefhebbers en semi-professionele
gezelschappen. Er is ook een zeer uitgebreid concertprogramma. o.m. de
Winterconcerten-reeks en de Heliconconcerten. Het volledig programma van alle
gebeurtenissen in het H.C.C. wordt maandelijks medegedeeld bij aanvraag aan de
directeur Piet Jaspaert, Kunstlaan 5.
Podium zette het toneelseizoen van het H.C.C. in met ‘Die van hiernaast’ (A.
Ayckboum), op zat. 22/9.
Door de Stichting Lavki-Prijs werd besloten in het jaar 1974 - 20e verjaring van
Lavki's overlijden - een vijfjaarlijkse prijs uit te schrijven voor het beste jeugdboek.
Eerste periode: 1970-74. Alle jeugdschrijvers uit het Vlaamse land kunnen
mededingen naar deze prijs ter waarde van 20.000 fr. Alle boeken verschenen van
1/3/69 tot 1/3/74 kunnen meedingen, evenals handschriften (één boek per mededinger).
In drievoud sturen aan ons medelid G. Michiels, Kloosterstraat 58, 3900 Lommel
vóór 1 mei 1974. In vroegere jaren verdeelde de Lavki-prijskamp voor een totaal
van 50.000 fr. aan prijzen.
De Vereniging van Limburgse schrijvers heeft na het verschijnen van ‘55 Limburgers
aan het woord’ besloten vaart te zetten achter de realisatie van het geplande leden-boek
met biobibliografische gegevens + foto. Ook zal in ‘Oostland’ een Personalia-rubriek
verschijnen en verzoekt het sekretariaat om toezending van recensie-exemplaren
voor bespreking in het Belang van Limburg.

Helmond
Het Limburgs landschap omstreeks 1900, een tentoonstelling opgericht door de
Limburgse Culturele Dienst, werd tot 14 oktober vertoond in het Kasteel-raadhuis.

Hemiksem
N.a.v. de 90e verjaardag van de geboorte van mgr. Van Nuffel werd een gedenkplaat
onthuld aan diens geboortehuis. Mgr. Van Nuffel was een baanbreker op het vlak
van de kerkelijke muziek. Kanunnik Joris van het Leuvense Lemmensinstituut
beklemtoonde de gelijkenis tussen Van Nuffel en kardinaal Cardijn. Onder het impuls
van Van Nuffel kende het Lemmensinstituut een grote bloei.
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Heverlee
De Glans van Prémontré is een tentoonstelling gewijd aan de betekenis der Witheren,
voornamelijk in de Nederlanden, op initiatief van burgemeester Fr. Cnops. Zij loopt
tot 11 november en is de laatste der reeks abdijtentoonstellingen. Behalve de
Predikheren hebben eraan medegewerkt: het gemeentebestuur, de Vrienden van Park
en de Leuvense conservator Jan Crab.
Naast archivalische dokumenten, waaronder de stichtingsoorkonden uit de twaalfde
eeuw, en rijk geïllustreerde handschriften, is er een schat aan oude kunstwerken
tentoongesteld in het unieke architekturale kader van de Heverleese Parkabdij.
Abdijen, kerken en musea van binnen- en buitenland hebben kunstwerken
uitgeleend, zoals het abtskruis van Averbode (1562 Antwerpen), nu bewaard in het
staatsmuseum van Berlijn, evenals de staf van de abt van der Molen van de tijdens
de Franse Revolutie opgeheven Premonstratenzerabdij van Heylissem.

Hoeilaart
De eerste prijs in de kartoenwedstrijd, georganiseerd te Hoeilaart n.a.v. de
druivenfeesten, werd gewonnen door Josette Janssens uit Schoten. De tweede prijs
ging naar de Joegoslaaf Pero Calic, de derde naar Ludo De Mesmaeker uit Borgerhout.

Hooglede
Een Warden Oom-tentoonstelling werd op 5 oktober geopend in het Gemeentehuis,
met handschriften, foto's, schilderijen, persartikelen en werken van de te Hooglede
gedurende zijn leven gevestigde volksschrijver Edward Vermeulen.

Kortrijk
Teater Antigone zette zijn 18e speeljaar in op 21/9 o.l.v. Bert De Wildeman. Het
repertoire 73-74 bevat: ‘De Vader’ (Strindberg), ‘Test-test-test’ (Portner), ‘Vrede’
(B. Verhoye), ‘Ghetto’ (Heyermans), ‘Glazen speelgoed’ (Tennessee Williams), ‘De
kleine malcolm...’ (Halliwell), ‘SOS Man alleen’ (Vilfrid), ‘De gelaarsde kat’ (Toen).
Vaste acteurs zijn thans Gil Lefever, Arla Theys, Oswald Maes, Joris Sustronck,
Marleen Gevaert, Lena Siauw, Luk Janssens en Frans Den Turck.
De naiëven was een belangrijke tentoonstelling van 14/9 tot 14/10 in Hof ter Linde,
de vooraanstaande galerij van de Wolvenstraat. Er was werk uit Engeland, Italië,
Yougoslavië, Ethiopië, Polen, Nederland en België (o.a. Ernest en Midil van den
Driessche, Marie-Christine Huybrechs, Victor Lecossois, Tonet Timmermans). Niet
minder dan 133 werken in totaal. Fernand Bonneure schreef de inleiding van de
cataloog.
Gedurende de maand september had in de Kon. Akademie een belangrijke
tentoonstelling plaats: ‘De wereld van de zieke’, met werk van d'Anethan, Jan
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Brusselmans, Paul Delvaux (vroeg werk), Valerius De Saedeleer, Gust en Leon De
Smet, Permeke, Albert Servaes, Edgar Tytgat, Frits Van den Berghe, Gustave Van
de Woestijne en H. Victor Wolvens en een selektie hedendaagse kunst.
Onder de titel ‘Impressionisme in de Leiestreek’ werden in het kader van de
initiatieven in de Belgische en Nederlandse E3-steden door het Kortrijks stadsbestuur
in de Schouwburg van 13 sept. tot 2 okt. werken tentoongesteld van Emiel Claus,
Evarist Carpentier, Oskar Coddron, Roger De Backer, Cécile De Coene, Jos De
Coene, Arthur De Leu, Jules De Praeter, Val. De Saedeleer, Gust en Léon De Smet,
Alfons Dessenis, Anna Deweert, Gustaaf Hertoghe, Modest Huys, Eugène Masselus,
Jenny Montigny, Guillaume Montobio, Albert Saverys, en Albert Servaes.
In oktober zet de derde reeks in van de Nederlandse Literaire Verkenningen,
georganiseerd door ‘Moritoen’. De derde reeks biedt volgend programma: Prof. Dr.
Marcel Janssens over tendenzen in de hedendaagse Nederlandse Literatuur (15 okt.);
Hugo Raes, Het Smaran (5 nov. en 12 nov.); Armand Boni, Dialoog met Martin
Luther (3 en 10 dec.); Ivo Michiels, Exit (4 en 11 feb.); Hella Haasse, De Meermin
(4 en 11 maart): de eerste avond wordt het boek verkend, de tweede avond is er een
interview met de auteur. Programmaverantwoordelijke: Drs. Luc Decorte.
Inlichtingen: Moritoen, Koning Leopold III-laan 112, 8200 St.-Michiels-Brugge 2.

Kuurne
Het Ring Shopping Center beschikt ook over een galerij de ‘Ringgalerij’, waar
schilderijen, beeldhouwwerken, keramieken enz... kunnen tentoongesteld worden.
Met de opening wordt, gedurende ongeveer 1 maand, een collectieve tentoonstelling
voorzien, die vrij open staat voor alle kunstenaars. Indien u daarover meer inlichtingen
wenst, kunt u contacteren op de nummers: 056/230.62 en 056/233.28, Shopping
Center, Ringlaan, Kuurne.

Lauwe
Een mooie tentoonstelling van Hedendaagse Vlaamse Fantastiek wordt in en om de
gebouwen van de Firma de Witte-Lietaert vertoond tot 28 oktober, n.a.v. het 75e
jarig bestaan ervan. Jan D'Haese bracht een zeer indrukwekkend ensemble tot stand,
waarin beeldhouwkundig werk van Jef Claerhout, José Vermeersch, Bilquin, Van
Gyseghem, Paul De Bruyne, Achiel Pauwels, Pol Mara, Renaat Saey e.a. vooral de
aandacht treft.

Leuven
Alfons Valvekens werd gekozen tot sekretarisgeneraal van het Davidsfonds, in
vervanging van ons medelid Clem De Ridder, die de directie over neemt van het
Brusselse Kontakten Kultuurcentrum. Wij wensen de nieuwe sekretaris-generaal van
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DF alle geluk toe en zijn als CVKV overtuigd in hem een prettige medewerker te
zullen hebben voor gezamelijke initiatieven.
Een rekord-aantal kandidaten - 75 - zal deelnemen aan de 9e Nationale
Muziekwedstrijd Pro Civitate, die van 4 tot 15 november in Leuven plaatsheeft voor
een jury o.l.v. Baron Flor Peeters.

Lier
Eind oogst werd Min. Chabert van Ned. Cul-
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tuur ontvangen in het huis waar Felix Timmermans heeft geleefd. Hij onderhield zich
met mevrouw Timmermans over het oeuvre van haar man. De echtgenote van de
schrijver bood de jubileum-editie van ‘Pallieter’ aan, evenals een Japanse vertaling
van ‘De Pastoor in de Bloeyende Wyngaerdt’. Chabert beklemtoonde het grote belang
van Timmermans' oeuvre, o.m. voor de uitstraling van onze kultuur in het buitenland
waar hij nog altijd onze meest vertaalde schrijver blijft.
Er zullen verscheidene manifestaties plaatshebben n.a.v. de honderdste verjaardag
van Tony Bergmanns overlijden (21 januari 1874). Op 19 januari zal het Willemfonds
een plechtigheid houden. Op 18 mei 1974 zal het stadsbestuur een officiële hulde
brengen op een akademische zitting, met prof. Dr. H. Van der Wee als feestredenaar.
Die dag wordt in het stedelijk museum een tentoonstelling geopend ‘Tony Bergmann
zijn leven, zijn werk en zijn tijd’. Een Bergmann-komitee heeft verder geijverd voor
een postzegel met de beeltenis van de schrijver. Frans Verstreken werkt in overleg
met het Bergmann-komitee en de Lierse afdeling van het Willemfonds aan een
geïllustreerd werk over Tony Bergmann, terwijl het komitee ‘De Heren van Lier’
een heruitgave voorzien van Tony's omvangrijk werk ‘De geschiedenis van de stad
Lier’. Het boek zal een kritische inleiding krijgen van prof. Dr. Herman Van der
Wee, de originele tekst wordt door José De Ceulaer in de huidige spelling
overgebracht en Marcel Boschmans zorgt voor 80 illustraties, gekozen uit oude
gravures en prenten over het oude Lier. Het boek verschijnt in december. Inlichtingen:
Lisperstraat 99.
Prenten en beelden was een merkwaardige tentoonstelling in het Lierse Konvent
(Begijnhof). Vijf grafici en een beeldhouwer namen eraan deel: Daniëlle
Hasenbroeckx, Piet Janssens, Marc van de Poel, Maurice van den Dries, René Veris
en Peter Oosterbos. Het Konvent zelf leent zich uitstekend voor dergelijke
manifestaties: de werken, die overigens alle waardering verdienen, kwamen er
volkomen tot hun recht.
Het Festival van Vlaanderen werd op 21 september gesloten met een huldekoncert
in de Sint-Rombout, door het Mechelse stadsbestuur aan onze eredeken-muziek
Baron Flor Peeters aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Op
het programma stonden eigen orgelkomposities die hij zelf vertolkte alsmede enkele
van zijn koorwerken, die door De Vedel uit Torhout en Recanti uit Retie uitgevoerd
werden.
Elf Mechelse kunstenaressen exposeerden in het huis De Zalm op invitatie van de
actiegroep voor gelijke rechten van de vrouw: Maria van Aken, Adèle Lambrechts,
Jo Van Horenbeeck, Edith VanDriessche, An Buskens, Louisa Steyaert, Roza Toelen,
Tine Swinnen en Yvonne De Ruyck. Ook te Antwerpen gaat deze expositie door en
nog andere acties zijn gepland o.m. om het tijdgebrek dat de kunstenaressen belemmert
aan de kaak te stellen, evenals het isolement waarvan zij het slachtoffer zijn.
Het St.-Romboutsknapenkoor (o.l.v. Leopold van Grieken en Guido Smet) vierde
zijn 55e verjaring, behalve door een pas verschenen plaat, ook door een huldiging
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in het College. De plaat is te verkrijgen door storting van 100 fr. op giro 41.02.69 L.
van Grieken, Mechelen.

Neerpelt
Het Dommelhof, Provinciaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk voorziet
voor dit seizoen een lange reeks toneelvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden
en filmvertoningen. Inlichtingen: Directeur Jef Jans, Hoekstraat 45.

Neeroeteren
De Koninklijke Harmonie ‘De Voortgang’ van Neeroeteren, die dit jaar reeds
verschillende eerste prijzen wegkaapte en 110 jaar bestaat, kreeg van ‘Fedekam’ de
organizatie van de Limburgse Concours toegewezen. Het is in het Kultureel Centrum
dat deze wedstrijden op zaterdag 6 en zondag 7 oktober plaats had. Veertien
muziekverenigingen schreven in.
Er waren ondermeer schalen van het ministerie van Nederlandse Kultuur, van
gouverneur Roppe, van het gemeentebestuur, enz.

Ooike-Oudenaarde
1. In oktober a.s. gaat het letterkundig tijdschrift Nieuwe Stemmen zijn 30e verjaring
in. De Kredietbank stelt 20.000 fr. beschikbaar. Dit bedrag wordt opgedeeld in
3 prijzen van 5.000 fr., 3.000 fr. en 2.000 fr. voor een gedicht of een reeks van
ten hoogste vijf gedichten. Dezelfde prijzen worden toegekend voor een novelle
van ten hoogste 7.000 woorden.
2. Slechts ongepubliceerd werk kan worden bekroond. De jury behoudt zich het
recht voor tot een andere verdeling der prijzen over te gaan.
3. De inzendingen dienen voor einde 1973 geadresseerd te worden aan: A. de
Longie, Heuzelstraat 7, 9704 Ooike (voor de gedichten) en aan F. van der
Poorten, Merestraat 151, 9300 Aalst (voor de novellen). Elk werk moet onder
motto worden ingestuurd. Bij de inzending moet een gesloten omslag worden
gevoegd, waarop aan de buitenzijde het motto herhaald. De omslag moet de
naam en het adres van de auteur bevatten. Uit geen enkel detail mag de identiteit
van de auteur blijken. De in tweevoud opgestuurde inzendingen worden slechts
geretourneerd indien port is bijgevoegd. Aantal inzendingen onbeperkt.
4. De jury is samengesteld uit: Dr. A. Van den Daele (voorzitter), A. de Longie,
J. Marijnen, F. van der Poorten en J. Veulemans. De uitspraak van de jury is
bindend. De redactie behoudt zich het recht voor de bekroonde teksten in Nieuwe
Stemmen te publiceren. De uitslag van de prijsvraag zal begin 1974 in het
tijdschrift worden bekendgemaakt.
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Oostende
Het Museum voor religieuze kunst dat door Jan Ghekiere wordt gepromoveerd, bezit
reeds een dertigtal werken maar zoekt een geschikt gebouw en financiële steun voor
vestiging en ontwikkeling. De bedoeling is een tegenhanger voor Vlaanderen uit te
bouwen van het bekende museum van Utrecht. Daarover werd onlangs het
stadsbestuur geïnterpelleerd.
De Stedelijke Akademie, waarvan Gustaaf Sorel de toegewijde directeur is, kreeg
thans geschikte lokalen in de Dr Colensstraat. In korte tijd steeg het aantal leerlingen
met veertig procent.
Het kunstcenter Nelson biedt jonge kunstschilders een kans. Ze kunnen er gratis hun
werken tentoonstellen. Kandidaten dienen een aanvraag te richten aan Kunstcenter
Nelson, Wapenplein 15, 8400 Oostende.

Rijmenam
De viering van 25 jaar De Clauwaert werd ingezet met een ‘asado’, een
Zuidamerikaans avond-open-vuur-eet-drank-event, onder de kundige leiding van
onze voorzitter-literatuur Herman Vos. Talrijke letterkundigen en vrienden woonden
het bij. De nieuwe Clauwaertreeks, die zeer belangwekkend is, werd bij deze
gelegenheid aangekondigd.

Roeselare
† Letterkundige Jozef Van den Berghe, die wellicht de ouderdomsdeken van het
Kunstenaarsverbond was en op 12 juli 95 jaar was geworden, is enkele weken nadien
gestorven. Hij schreef proza, poëzie en toneel. Hij had ook een gevulde politieke
loopbaan, aangezien hij gedurende vele jaren gedeputeerde was van West-Vlaanderen,
gelast met Kultuurzaken, in welke functie hij kunst en kunstenaars grote diensten
bewees. Aan zijn familie onze christelijke deelneming.

Schoten
In de Forumzaal werd een jubileumconcert gehouden n.a.v. tien jaar kasteelconcerten,
door het Brabants Kamerorkest geleid door J.L. Hardy, dat zal uitgezonden worden
op 22/10 door BRT 3.

St.-Amandsberg
Een Goossenaersherdenking had plaats op 21 oktober. Te dezer gelegenheid geeft
de Stichting Dr. J. Goossenaerts twee werken uit: een herdenkingsalbum met

Vlaanderen. Jaargang 22

getuigenissen, ‘Dr. J. Goossenaerts 1882-1963’ en ‘Bibliografie van Dr. Goossenaerts,
1882-1963’.

St.-Genesius-Rode
Het Schooljeugdtheater, reizend beroepstoneel voor jeugdopvoeding en lager
onderwijs, staat onder de leiding van ons medelid Jan Savenberg en werd opgericht
in het kader der schoolvoorstellingen, die tijdens de klasuren mogen doorgaan. Het
heeft zijn 29e speeljaar ingezet want het werd opgericht in 1945. Elke vertoning
duurt twee uur ongeveer en telkens wordt ernaar gestreefd dat de jeugd meespeelt.
Het staat vrij van de Dienst Volksontwikkeling. De prijs van elk optreden is 18 fr.
per leerling, die door de kinderen zelf mogen bijgedragen worden. Aanvragen:
Schooljeugdtheater, Groenlaan 2, 1640 St.-Gen.-R., tel. (02)58.12.87.
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Het Nieuw Vlaams Toneel heeft zijn zetel op hetzelfde adres en staat onder dezelfde
leiding. Het treedt op onder de auspiciën van het Ministerie van Cultuur en is gericht
op de volksontwikkeling en het Midd. Onderwijs. Aanvrarichten tot de Directeur
van Volksontwikkeling, Min. van Ned. Cultuur, Sainctelettesquare 13, 1000 Brussel,
die het optreden toekent aan alle instanties en groeperingen die een culturele activiteit
aan de dag leggen. Gelijktijdig ook de directie van het NVT verwittigen.

St.-Maria-Audenhove
Als aanvulling bij ons bericht in vorig nummer i.v.m. het nieuw bestuur van de
Kunstenaars voor de jeugd vermelden wij nog als bestuursleden: Frank-Ivo van
Damme (onderv.) Jos van der Veken (penningm. en public relat.), Rudolf van de
Perre (red.), Sylvain de Bie en Richard de Bruyn (leden).

St.-Martens-latem
De vzw Kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem en de Leiestreek kreeg bezoek van
een Nederlandse delegatie. Daags nadien begaf het gezelschap zich naar Venlo voor
de expositie ‘Albijn van den Abeele en de Schilders van de Leie’. Deze laatste was
geopend geworden door Jan D'haese en Raf Van de Abeele, voorzitter van de vzw
Kunstenaarsdorp.
Zowel de tentoonstelling te Latem als die te Venlo is gegroeid uit de samenwerking
tussen de twee gemeenten en gepland in het vooruitzicht van de voltooiing van de
E-3.
De tentoonstelling ‘Latemse Kunstenaars in Nederlandse verzamelingen’ (tot 15/7,
in de Latemse galerij) bevatte 37 schilderijen van acht grote figuren. Verscheidene
ervan waren nog nooit in Vlaanderen vertoond. Er waren 10 De Smets, 8 Servaes, 6
Permekes en van den Berghes.

St.-Truiden
Op 31/10 wordt het nieuw Cultureel Centrum geopend. De toneelgroep Pol Stas zal
als eerste kring optreden met ‘De Huzaren’ (P. Breal) in regie van Willy Laroy uit
Tienen.

Strombeek-Bever
Het Brussels Kamertoneel, dat geleid door Johan Van der Bracht thans gevestigd is
in het Cultuur-centrum, bestaat reeds tien jaar. Het programma van het nieuw seizoen
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bevat o.m. ‘De zondagswandeling’ (G. Michel), ‘Livia’ (P.v. Rompaey), ‘Salome’
(Wilde) en ‘De kollektie’ (Pinter).

Tielt
Kunstgalerij Imago, St.-Michielsstraat, organiseerde van 16/9 tot 7/10 een mooie
tentoonstelling van Hedendaagse figuratieve tekeningen, met deelname van Armand
Blondeel, Burssens, Robert Buyle, Eugène Dodeigne, Herwig Driesschaert, Ch.
Leroy, J. Madlener en Roland Massa.
Op initiatief van het stadsbestuur van Tielt zal gepoogd worden einde 1973 een
tentoonstelling te organiseren over het leven en werk van wijlen Antoon Vander
Plaetse. Ten einde een trouw beeld te geven van de artistieke loopbaan en het werk
van de overleden kunstenaar wordt gevraagd aan allen die archiefstukken, brieven,
authentieke foto's enzomeer van de deklamator bezitten, die tijdelijk te willen afstaan
voor de tentoonstelling, die 14 dagen zou lopen in de hall van het stadhuis te Tielt.
Sekretariaat: Johan Decheyne, Rozenboomstraat 24, 8880 Tielt. Tel. 051-41.311.
Theater Malpertuis heropende op 15 september zijn club en op 21 september zijn
kelderteater, met ‘Play Strindberg’ van Dürenmatt. Op het programma staan dit
seizoen nog: ‘Dag Jan’ (Handke), ‘Zij of de greep naar de macht’ (E. Manet), ‘In de
dwangbuis’ (J. Orton), ‘Strofe, stroop en strop’ (poëzie-evokatie).
Verleden jaar gaf het teater 47 voorstellingen, waarvan 34 in eigen teater, maar
sloot met een ernstig deficiet, dat men dit jaar hoopt in te korten.

Tongeren
De Tongerse Kunstkring exposeerde in het Gallo-Rom. museum van 2 tot 16
september met werken van H. Baertsen, L. Bartels, J.M. Dere, J. Es, W. Free, H.
Houbrechts, Ev. J., G. Koninx, Ketelslegers, J. Lambrechts, Ph. Lebeau, N. Meesen,
F. Musson, Noldus, E. Peustjens, R. Roovers, J. Savenay, T. Vandenbosch, T.K.K.
Promotor van de kring is Herman De Buyzer.

Turnhout
In het kader van de E3-feesten exposeren Kunstenaars uit het Eindhovense in
Kultuurcentrum De Warande van 21 sept. tot 21 oktober, op basis van een te
Eindhoven zelf uitgevoerde selektie. Ook de Turnhoutse Tijlfeesten werden in het
teken van de E3 geplaatst. Het volledig programma van de zeer gevarieerde
activiteiten van het Cult. Centrum de Warande kan aangevraagd aan de directie.

Waregem
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De XXVIe Frans-Vlaamse Kultuurdag, georganiseerd op 9/9 o.l.v. Luc Verbeke,
gebeurde in aanwezigheid van Minister Chabert. Er waren in de voormiddag
sectiegesprekken over onderwijs, pers - toneel - informatie, jeugd, grenscontacten toerisme, geschiedenis - heemkunde - volkskunde, economie en familiekunde. De
plenovergadering voorgezeten door voorzitter-senator Leo Van Acker werd ingezet
met een In memoriam Antoon Vander Plaetse en Mgr Devos en Dupont (A. Demedts),
verder een film van Jan Brusse, een betoog over de Zuidnederlandse taalsituatie (A.
Vanneste), een Zuidnederlandse getuigenis (P. De Leersnijder) en de proclamatie
van de Zuidvlaamse wedstrijd. Minister Chabert beloofde de kulturele autonomie
aan te wenden tot uitbreiding van de Vlaamse cultuur in Frankrijk. Leo Van Acker
trok de besluiten uit de verschillende toespraken en besprekingen.
Het Komitee voor Frans-Vlaanderen geeft onder de redactie van L. Verbeke een
waardevol driemaandelijks tds. uit: KFV-Mededelingen’.
Het N.V. Kristelijk Toneel hield op 8 oktober zijn 25ste verjaringsfeest in het Cultureel
Centrum in aanwezigheid van minister Chabert en onder voorzitterschap van Jos
Posson. Er werd gewezen op het nut van het Interfederaal Centrum voor
Amateurstoneel en op de dekreten voor volksontwikkeling die worden voorbereid.
Ook Flor Demedts - winnaar van het Landjuweel - nam het woord en nationaal
sekretaris Carlos Van Lancker werd gehuldigd.
Van 1 tot 23 september had de Kunstgalerij Da Vinci haar herfstsalon met 14
deelnemers: Robert Borret, Staf Beerten, Gerd Jansen, Jozef De Geest, Piet
Vandewalle, Werner Labarque, Daniel Hanssens, Gilbert De Muynck, Jacques
Bruynseraede, Eddie Verfaille, Hugo Telemans, Daniel Nottebaert, Marcaine, Jean
Van Der Smissen.
In de bovenzaal van de galerij is steeds werk van de eregasten Hilaire Van Biervliet,
Prosper de Troyer, Luc De Pauw, Jaklien Moerman, Georges Dheedene en Marthe
de Spiegeleir.
In het kader van de Veertiendaagse van de Kultuurraad werden o.m. op 14/9 twee
tentoonstellingen geopend. Enerzijds die van de aangesloten verenigingen, anderzijds
de reizende expositie ‘Aquarel en Gouache’. Dit gebeurde in het Kultuurcentrum de
Schakel, dat hiermede zijn verjaring vierde. Wij wensen de voorzitter ervan Albert
François geluk om de vele waardevolle prestaties van het Centrum: gemiddeld 15
activiteiten per week, intensifiëring van de plaatselijke cultuurorganismen, een
jeugdatelier, een afdeling Jeugd en muziek, 24 toneelvoorstellingen, talrijke colloquia
en congressen.

Westerlo
Fedekam is de Federatie van Katholieke Muziekmaatschappijen waar ruim 700
muziekkorpsen en 50.000 spelende muzikanten bij aangesloten zijn. Algemeen
voorzitter is Jos De Ceulaer. Fedekam, die van 1 oktober af haar kantoren vestigde
in het kasteel van Westerlo, heeft vooral de bedoeling, het brede publiek te betrekken
bij fanfares, harmonies, drumen majorettenkorpsen. Over de financiële aspekten van
de federatie werd o.m. gezegd dat men voor de dirigenten een bepaalde vorm van
betoelaging nastreeft vanwege het Rijk. Biezondere aandacht zal worden geschonken
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aan de jongerenwerking. Fedekam wil ook drumbands en majoretten steunen en
zoekt naar een formule die het midden houdt tussen ‘muzikaal turnen’ en ballet.

Wommelgem
Enklave is een literair jongerenblad dat zijn eerste jaargang voleinde, die over twee
jaar liep en tien nummers telde. Jaarabonnement (5 nummers) door storting van 120
fr. op giro 6105.38 A. van Scharen, Autolei 290.
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Korte golf
Leden van het Kunstenaarsverbond sturen tijdig berichten: Redactie,
Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.
Het C.V. Kunstenaarsverbond is de grootste groepering van kunstenaars en
letterkundigen in Vlaanderen.
Het werd opgericht door kunstenaars en wordt door een demokratisch gekozen
raad van beheer van kunstenaars geleid, in een geest van onderlinge steun en
solidariteit.
Het heeft meer dan 1.300 kunstenaarsleden van de meest uiteenlopende artistieke,
politieke en wijsgerige opvattingen, overeenkomstig de meest ruime christelijke
verdraagzaamheid.
Wilt U dat het Kunstenaarsverbond met nog meer efficiëntie de belangen van
kunst en kunstenaars verdedigt? Dan kunt U hiertoe bijdragen door ‘Vlaanderen’ te
propageren en het Kunstenaarsverbond te doen groeien.
* Kunstschilder Stan Baele uit Kapelle-Putte exposeerde tot 15 oktober in galerij
Vandenboom, Boekenberglei, Deurne een aantal schilderijen, waterverven en
tekeningen dit n.a.v. het 5e kunstseizoen van de galerij. Inleider was René
Turkry.
* Gilbert Baetslés tentoonstelling in galerij Marca te Mariakerke-Gent gaat nog
door tot 25 oktober.
* Glazenier Ivo Bakelants nam deel aan het salon van de Kunstkamer Manebrugge
te Deurne.
* Letterkundige Johan Ballegeer publiceerde pas in de reeks Zegelvikings van
de Standaard ‘Barbele slaet den trommele’, een jeugdverhaal dat speelt in de
17e eeuw. Vermelden wij ook dat hij de tentoonstelling van Gilbert van Hoe
inleidde in de Raadszaal van St.-Andries op 21 september.
* Kunstschilder Albert Beaussaert exposeerde tot 4 oktober in galerij Palet, Fr.
Courtensstraat te Dendermonde.
* Componist Raf Belmans toonzette een ‘Nederlandse Mis in F voor vierstemmig
koor, orgel en klavier’. Zij werd uitgevoerd en door de Vlaamse TV uitgezonden
op 16 september; dit gebeurde te Heist-Goor, waar de parochie haar honderdjarig
bestaan vierde. De componist bespeelde zelf het klavier terwijl het
St.-Gregoriuskoor van Heist met het nieuwe koor van Heist-Goor met zeventig
zangers optrad. De mis werd op 29 september opnieuw uitgevoerd in
aanwezigheid van Mgr Daem.
* De Antwerpse kunstschilder Piet Boelens exposeerde tot 8 oktober in galerij
Campo op de Meir.
* In vorig nummer hebben we verkeerdelijk gemeld dat de 10 houtgravuren van
Renaat Bosschaert vóór 1 oktober, in plaats van vóór 1 november dienen besteld
te worden op giro 69.44.34, Grabo, Assebroek (220 fr; vermelden ‘Map 73’).
(tel. 050/376.93)
* Ons redactielid de Oostendse kunstschilder Willy Bosschem, die reeds verleden
jaar in Duitsland zijn ‘rookschilderijen’ exposeerde, doet dit thans opnieuw tot
14 oktober in de Edison Galerij te Den Haag.
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* De ‘Missa Alfa et Omega’ van toondichter Renaat Bosmans werd op 24 juni
en op 16 september uitgevoerd te Turnhout, in de Begijnhofkerk. Dit was een
kreatie door het Mannenkoor van het Heilig Kruis, dat zijn 25-jarig bestaan
aldus vierde.
* De marine-schilder Rik Bourguignon exposeert van 14 tot 31 oktober
zeegezichten in het Staatsdomein Gaasbeek. Dit gebeurt vanwege de
Davidsfonds-gewestbonden van Zennevallei, Payottenland en Vilvoorde, die
aldus de zeventigste verjaardag van de kunstenaar wensen te vieren.
De inleider was er Bernard Henry. Rik Bourguignon, vriend van wijlen Jan
Boon, is reeds 55 jaar lid van DF, en 20 jaar voorzitter der afdeling Diegem.
Hartelijke felicitaties ook vanwege Verbond en Tds.!
* Kunstschilder Walter Brems uit Sint-Niklaas exposeerde van 5 tot 21 oktober
in Galerij De Gryse, Kortrijkse steenweg te St.-Martens-Latem. De opening
gebeurde door burgemeester Raf van den Abeele, na de inleiding van Lic. Roger
Geerts.
* De Waaslandse maar thans te Koksijde gevestigde kunstschilder Robert Buyle
exposeert tot 22 oktober in het Museum J. D'hondt-Dhaenens te Deurle.
* Pater Frans Claerhout, die in Zuid-Afrika als missionaris verblijft, stelde zijn
tekeningen tentoon van 22 september tot 1 oktober in Galerij Intercom,
Rijselstraat te Kortrijk.
* Het was in galerij Mylène te Heist-op-den-Berg dat May Claerhout tot 27
september haar schilderwerken heeft geëxposeerd.
* Kunstschilder René Claessens zal van 5 tot 18 december met zijn werken
aanwezig zijn in het Stedelijk Museum te Leuven.
* Kunstschilder André Coffyn uit Koksijde, waar hij aan de zeedijk zijn werkplaats
en permanente tentoonstelling heeft, exposeerde in het gemeentehuis van De
Panne van 1 tot 9 sepember. Letterkundige R. Van Marcke hield de inleiding.
* Onder de vele optredens van Miel Cools vermelden wij de stadsschouwburg te
Eindhoven op 14 en 15 september, de jubileumhal eveneens te Eindhoven op
16 september, de Warande te Turnhout op 12 oktober (schoolvoorstelling ‘Het
luisterlied en het engagement’).
* De Gentse letterkundige Marcel De Backer, die ook kunstschilder is, exposeerde
met sukses tot eind oktober in kasteel Laarne.
* Kunstschilder Jan de Bie uit Antwerpen exposeert van 15 tot 30 oktober in
galerij Nova te Mechelen (Nekkerspoel). Remi De Cnodder, die hem inleidde,
beklemtoont dat de kunstenaar a.h.w. een groot en divers mozaiek opbouwt.
* Over onze ere-deken-schilderkunst Felix De Boeck werd zopas aan de K.U.L.,
onder de leiding van Prof. V. Denis, een licentiaatsproefschrift voorgelegd door
Lutgart Dusar, betiteld ‘Doorheen het leven en werk van Felix De Boeck: zijn
vormingsjaren en deelname aan de modernistische kunststrekkingen van de
twintiger jaren, geplaatst in het kader van de Europese en Belgische
kunstevolutie’ (Deel I, 222 blz., Deel II, 110 blz. Geïllustreerd).
Felix De Boeck kende ook in Galerij Gmurzyncka te Keulen veel belangstelling
en een waarderende pers, die o.m. schreef ‘Der Feinschmecker Felix feiert das
Farbenfest’. In november en december is hij behalve te Hulst en Gent, ook nog
in de Gallery Juda te Londen; begin 1974 komt Venetië aan de beurt.
Zijn rol als pionier van de abstracte kunst werd sterk onderlijnd in de Vlaamse
TV-uitzending ‘Het abstract avontuur’, in opdracht van het Min. van Ned.
Cultuur gemaakt door Greta Deses en uitgezonden op 2 september.
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Op 16 oktober ging een Felix De Boeck-hulde door in het Cenakel te Oostende,
waar eveneens genoemde film werd vertoond, op initiatief van de Vrienden van
het Museum voor Rel. Kunst.
Vermelden we tenslotte dat op 15 oktober een portret van Achiel Van Acker,
dat Felix De Boeck schilderde, vanwege de stad Brugge aan de staatsman werd
aangeboden bij dezes viering.
Regisseur Jo Decaluwe, directeur van Arca-Gent, krijgt de leiding van de acteurs
van Antigone, Arenatoneel te Kortrijk, voor de opvoering van ‘De kleine
Malcolm en zijn strijd tegen de Eunuchen’, dat hij ook reeds in Arca had
geregisseerd.
In de Latemse Galerij te St.-Martens-Latem exposeert de knappe kunstschilder
Frans de Cauter zijn werken van 19 oktober tot 4 november. Het is kunstcriticus
Jan D'haese die de inleiding heeft gedaan.
Kunstcriticus Remi De Cnodder leidde o.m. te Antwerpen de tentoonstelling in
van Jef Deyaert (Breckpot, 28/9) en van A. De Naro en L. Garoli (Gebo), te
Mechelen van Jan de Bie (Nova, 12/10). Borgerhout volgt in november met
Freddy Theys (Feestzaal). Hij werkte mede aan het hulde-album Dries Vanden
Broeck (Kessel) en aan een publicatie over Jean Bilquin (Drongen).
Remi De Cnodder werd van 10 tot 23 oktober door de Zaïrese kulturele diensten
uitgenodigd om de stichting van de sectie Zaïre van de Intern. Association of
Art Critics bij te wonen.
René De Coninck zal tentoon stellen van 25 november tot 9 december in galerij
Imago te Tielt.
Schilderijen en tekeningen van Albert De Deken zullen te bewonderen zijn van
13 tot 31 oktober in Galerij Waumans te St.-Niklaas.
Beeldhouwer Jeanne De Dijn, uit Dendermonde, was met haar werk
‘Konfrontatie’ vertegenwoordigd tijdens de Biënnale voor Beeldhouwkunst in
het stadspark te St.-Niklaas. Werken van haar waren eveneens opgenomen in
de
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abdijtentoonstellingen ‘Hedendaagse religieuze kunst’ te Averbode,
Dendermonde, Male, Tongerlo en Herkenrode.
Kunstschilder Regnier De Herde uit Oostende stelt van 13 tot 25 oktober zijn
schilderwerken ten toon in de voorname Galerij Baron René Steens, Louizalaan
461 te Brussel. De opening was op 12 oktober.
Kunstschilder André De Man zal zijn werken tentoon stellen vanaf 27/10 tot
4/11 in de V.A.N. te Roeselare, Jan Mahieustraat.
In het kader van het Belgisch-Nederlands Cultuurakkoord werd op 12 oktober
de tentoonstelling van kunstschilder André Demeulemeester geopend door
Cultuurraad Dr. P. de Mûelenaere, in het Museum Laren (Noord-Holland), op
invitatie van de stichting Singer Memorial Foundation. Voordien had de
kunstenaar tot 9 september geëxposeerd in Galerij Die Garve te Baaigem.
Beeldhouwer-graficus Vik de Neve stelde van 15 tot 30 september tentoon in
het Cultureel Centrum van Affligem. Inleider was Toon van Overstraeten.
Gabriël De Pauw hield een tentoonstelling van 5 tot 21 oktober in Galerij De
Gryse te St.-Martens-Latem.
Daar exposeerde dan eveneens Mia Deprez, die bovendien van 1 tot 30 november
met haar werken zal zijn in galerij ‘Uilenspiegel’ te Sas-van-Gent, waar Walter
De Taeye de vernissage houdt.
Kunstschilder Fr. L. de Roey nam deel aan de door de Berchemse Culturele
Raad ingerichte tentoonstelling in zaal Bergheem van 29/9 tot 1/10.
De kunstenaar uit De Pinte Georges De Ruyck exposeert in het gemeentehuis
Petegem te Deinze tot 21 oktober.
Sylvain Deruwe trad in de laatste maanden o.m. op in de rol van de stuurman
in de KVO-opvoering van Wagners ‘Vliegende Hollander.’.
In ‘Flat 5’, de nieuwe Brugse galerij aan de Spinolarei, hield de Tieltse
kunstenaar Willy Desauter een geslaagde expositie van zijn werken, van 22
september tot 12 oktober.
Ons redactielid de jonge letterkundige Fred de Swert laat dezer dagen twee
werken publiceren bij Orion-DDB-Brugge. Vooreerst ‘De glazen kokon van de
rupsenkweker’ (176 blz., 180 fr.), een mozaieksgewijze opgebouwde roman
met een scheikundig analist als hoofdfiguur. Vervolgens ‘Keltisch versteend’
(75 blz., 100 fr.), een lijvige dichtbundel met metafysische beladenheid. Men
kan ook bestellen bij de auteur: Steenweg naar Leuven 91, Mechelen.
Geert Devolder is ongetwijfeld een der jongsten in Vlaanderen, die een
zelfstandige tentoonstelling waagde. Na groepstentoonstellingen, trad hij in
oogst-september alleen op in het Cultureel Centrum te Gits, waar de 15-jarige
Oostendenaar zijn schilderijen toonde die een grote begaafdheid bewijzen bij
deze student 2e Lat.-Wisk.
‘Het huis bij de schorren’, het beste werk van Richard Dewachter, werd zopas
heruitgegeven vanwege het Huldekomitee Richard Dewachter, dat de viering
bij zijn 75e verjaring organiseerde. Het is een sfeervolle roman, gewijd aan het
leven van de Scheldevissers vroeger, waarvan zelfs de taal door Dewachter in
zijn boek wordt gereconstrueerd.
Paul Deweerdt, de jonge Roeselaarse academieleraar, exposeerde tekeningen,
schilderijen, batiks, litho's en gouaches in de Stoeterij Wilgenhof te
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St.-Eloois-Winkel. Dit ongewoon kader gaat samen met het werk dat de titel
heeft gekregen ‘Het paard in de kunst’.
Jan D'haese hield o.m. de inleiding van de tentoonstelling ‘Albijn van den
Abeele en de schilders van de Leie’ op 15 september in het Cultureel Centrum
te Venlo, die door Burgemeester Raf van den Abeele werd geopend.
Georges D'heedene, Achiel Lombaert, Lea Vanderstraeten e.a. exposeren
gezamenlijk in galerij Deurlica te Deurle tot 4 november.
Organist Kamiel D'hooghe trad o.m. op in het Flor Peeters-huldeconcert te
Grimbergen en op 18 september in het kader van de Lierse orgelconcerten in
de Sint-Gummarus. Als consulent in orgelaangelegenheden ontwierp hij een
voorstel van restauratie van het historische orgel van Heule-Watermolen, dat
uit Loppem stamt en in 1743 werd gebouwd. Paul Anneessens zou het werk
uitvoeren.
Kunstschilder Anto Diez uit Bredene had van 7 september af een tentoonstelling
in Galerij Schoofs te Eindhoven in het kader van de E3-evenementen. Dr. P. de
Mûelenaere van de Belgische ambassade te Den Haag leidde in.
De hoboïst Paul Dombrecht concerteert als solist o.m. met het Symphonieorkest
van de BRT op 10 november in de Oostendse kursaal. Op 3 oktober was het
met het Kortrijks Gemengd Koor in de O.-L.-Vrouwkerk te Roeselare.
Het koor van de Koncertvereniging van het Oostends Muziekconservatorium
zal o.l.v. Stefaan Dombrecht werken van Mozart en Vivaldi uitvoeren op 12
november in de Oostendse kursaal.
‘Een vrolijke revolutie’ is een opera-buffa, die door de Gentse KVO werd
opgevoerd in wereldcreatie. De muziek is van Jan Douliez en is als
onderhoudend bedoeld geworden en alsdusdanig door het publiek geapprecieerd.
De toondichter dirigeerde zelf de uitvoering.
Maurice Dousselaere, de kunstschilder uit St.-Kruis-Brugge, exposeerde met
Kunstkring Iris in Mariawende te St.-Kruis op 16 en 17 september. Tot 30
oktober is hij met zijn werk in de nieuwe galerij Snoopy, Breydelstraat te Brugge.
Kunstschilder René Duyck, ook van St.-Kruis, was eveneens van de partij met
Kunstkring Iris.
Organist Chris Dubois bespeelde het orgel o.a. op 3 oktober in de O.-L.-Vrouw
kerk te Roeselare, samen met het Kortrijks Gemengd koor. Het avondconcert
van 3 oktober was door Chris Dubois bedoeld als een deelname van de stad
Roeselare aan de huldiging van Baron Flor Peeters, waarvan hij werken
uitvoerde.
‘De glans van Premontré’, de indrukwekkende tentoonstelling in abdij Park te
Heverlee, was het voorwerp van een mooie reportage van Marcel Duchateau
op 13 september in de Vlaamse TV.
Intussen bereidt Kunstschilder Jos Dufour te Heverlee de expositie, die hij van
19 tot 31 december, in de Kersttijd, zal houden in het Stedelijk Museum te
Leuven.
Etienne Elias, die steeds de aandacht blijft trekken, was met enkele werken in
galerij Lens Fine Art te Antwerpen vanaf 6 september.
Kunstschilder Maurice Felbier, ere-professor van de Antwerpse academie, had
van 31 oogst tot 17 september een expositie in de Borgerhoutse Gemeentezaal,
die ingeleid werd door Theo van Looy en geopend door Schepen Bert Verbeelen.
Zijn atelier is: Langstraat 74 te Borgerhout.
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* Johan Fleerackers hield de academische openingsrede van het Antwerpse
muziekconservatorium, waarin hij vooral de Kunsthumaniora, de nieuwste
realisatie, beklemtoonde. Hij wees er ook op dat een conservatorium geen
uitzichtsloze virtuozenfabriek mag zijn.
* Kunstschilder-pastelist Rudi Fonteyne uit Zellik, exposeerde van 15 tot 30
september in het Cultureel Centrum te Affligem.
* André Franchoo heeft in samenwerking met de plaatselijke heemkundige kring
een lijvige studie gerealiseerd ‘Varsenare en zijn rijk verleden’. Het derde deel
kwam zopas van de pers, ruim geïllustreerd en vooral aan de XXe eeuw gewijd.
* Roger Geerts verzorgde de inleiding tot de tentoonstelling van Gaston
Coekelbergs in de ‘Société Française de Banque et de Dépôts’ te Antwerpen
(30/3), van Sonja Bauters, Greet Rooze en Liliane Van Hove in galerij Graph-X
te St.-Niklaas (12/4), van de Werkgroep van Nispen in de Mazengang te
Antwerpen (27/4), van Constant en Lisette Heeffer in de Martinushoeve te
Zandvliet (28/4), van Jos Coveliers in de zaal Familia te Niel (11/5), van Gaby
Landuyt in Het Konvent te Lier (8/6), van Tien Waaslanders te Zwijndrecht
(9/6), van Rosa Turfkruyer in de Martinushoeve te Zandvliet (15/6), van de Piet
Stautkring te Blankenberge (28/6), van Vijftien hedendaagse beeldhouwers in
galerij Waumans te St.-Niklaas (29/7), van Gisleen Heirbaut in galerij
Akkermans te Merksem (7/9) en van Staf De Smedt te Antwerpen (11/9).
Van zijn hand verschijnt eerlang bij het Artiestenfonds te Antwerpen een boek
over twintig plastische kunstenaars onder de titel ‘Het schone avontuur’.
* Onder de regies, die door Miel Geysen dit jaar worden gedaan, stippen wij de
groep Studio James Ensor van Oostende aan, met ‘Wie is bang van Virginia
Woolf?’
* Elisabeth Geurden exposeert in galerij Mommaerts te Diest tot 14 oktober.
* De Hasseltse kunstschilder Louis Ghysebrechts nam in juni 11. deel aan de
‘Kunstmesse’ te Basel in Zwitserland. In juli en augustus had hij een bijdrage
in de tentoonstelling ‘European Space Artists 2000’ te Brussel. Nadien werd
zijn werk getoond op de internationale markt voor aktuele kunst te Düsseldorf
in het ‘Neues Messegelände’ van 29 september tot 7 oktober op voordracht van
de Italiaanse galerij ‘Numero’ (Rome) en van de Brusselse galerij ‘Les
Contemporains’. Een artikel over zijn werk verscheen in de Italiaanse revue
‘Arte 2000’ en in ‘Actualité des Arts’, geschreven door Maurits Bilcke, die het
vooral over de
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collages van de kunstenaar heeft.
‘Ishtar’ is de titel van het nieuwe boek van de Antwerpse schrijfster Rose
Gronon, dat tot het jubileumprogramma behoort van de Clauwaert. Het belooft
een magistraal epos te zullen worden over het ons beter als Esther bekende
Joodse meisje uit de Bijbel (intekenprijs 110 fr.).
Ook Yvonne Guns uit Borgerhout nam deel aan de tentoonstelling in Bergheem
van 29 en 30 sept. te Berchem.
Zuster Hadewijch, die tapijten weeft in Priorij Schotenhof te Schoten, exposeerde
in het gezamelijk salon Manebrugge te Deurne van 8 tot 20 september.
Robin Hannelore (ps. van August Obbels) heet zijn bij de Clauwaert te
verschijnen roman ‘De haringkoning’ een zondagsroman, een reaktie tegen de
zwaarwichtigdoende literatuur, een boek vol geloof in het leven en vertrouwen
in mensen en dingen (intekenprijs 110 fr.).
Veertig originele houtgravuren van wijlen Jos Hendrickx, betiteld ‘Lofzang
voor Sint Franciscus’ werden thans herdrukt in een beperkte oplage, zoals hij
ze kort voor zijn dood had voorbereid. Men kan op deze uitgave intekenen door
storting van 485 fr. voor de bibliofiele uitgave (oud-Holl. papier) of 860 fr. voor
de luxeoplage (genummerd, in matte kromekote-omslag, Van Gelderpapier):
giro 4762.21, Colibrant-uitgaven, Deurle. De uitgave telt 88 blz. in Egmont-letter
en met de originele houtblokjes gedrukt. Begeleidende teksten van J.L. de
Belder.
De Limburgse kunstenaar Jan Hoogsteyns exposeerde van 9 tot 29 september
te Lindfield (Eng.) en nam van 19 oogst tot 8 september deel aan een
groepstentoonstelling te Sevenoaks (Eng.). Van 10 tot 20 november zal zijn
werk zijn in Galerie Albert te Hasselt.
Kunstschilder Theo Humblet exposeerde tot 4 oktober in Galerij De Zonnewijzer
te Eindhoven en tot 12 oktober in de Kredietbank van de Justus Lipsiusstraat
te Leuven.
De kunstenaar uit Itegem René Ivens stelde van 8 tot 20 september ten toon in
galerij Ekstrovert aan de oude beurs te Antwerpen.
Van 7 tot 20 december zal men het werk van de Gentse kunstenaar Geo Langie
- hoofdzakelijk etsen - kunnen bewonderen in galerij Marca, Bosstraat te
Mariakerke-Gent.
De Deurnse kunstenaar Jef Lenaerts stelde van 8 tot 10 september ten toon in
zijn atelier, Turnhoutsebaan 211. De voorstelling werd gedaan door C.
Ceulemans, voorzitter van de Raymond dela Haye-kring, afdeling beeldende
kunsten.
‘Evenwicht’ heet de nieuwe dichtbundel van Pol Le Roy, die het Brusselse heeft
verlaten en zich te Ranst vestigde (Hofstraat 18) in de Kempen. Sedertdien
maakte hij vijf dichtbundels, waarvan ‘Het evenwicht’ als eerste verschijnt bij
De Roerdomp te Brecht, een honderdtal grote bladzijden, geïllustreerd door Raf
van Cauwenbergh. Hij is 69 en echt gelukkig, ook in zijn poëzie. Het werk werd
gepresenteerd door Frans De Peuter in een woning vol schilderijen van Renaat
Saey.
Kunstschilder Lucie Loots houdt van 12 tot 16 oktober een tentoonstelling in
de Antwerpse Waterwerken, n.a.v. haar 65 jaar en van haar terugkeer te
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Antwerpen. Zij verblijft thans in Residentie Luythagen 2a, Deurnestraat 170 te
Mortsel. Veel geluk, een prettig verblijf en suksesvol werk!
Antoon Luyckx, schilder en beeldhouwer en directeur van de Deurnse academie,
hield van 21 september tot 2 oktober een tentoonstelling in galerij De Eik te
Antwerpen. Juwet leidde in.
Componist Jaak Maertens, lid van onze beheerraad, werd bekroond met de
derde vierjaarlijkse Compositieprijs Peter Benoit van het Koninklijke Vlaamse
Conservatorium van Antwerpen voor zijn ‘Andante e allegro per oboe, clarinetto
e fagotto’. Verder werd zijn ‘Kuurns lied’ als eerste geprimeerd in een wedstrijd
ingericht door de gemeente Kuurne n.a.v. haar 850-jarig bestaan. Hartelijk
gefeliciteerd! Vermelden we nog dat hij als solist aan het klavier optrad o.a.
met het harmonie-orkest van het Antwerpse conservatorium op 14 oktober te
Antwerpen o.l.v. Walter Boeykens in Gildenhove te Roeselare.
Uit de lange concertenreeks van Georges Maes en zijn befaamd Belgisch
Kamerorkest stippen wij aan: op donderdag 22 november in het Groot
Auditorium van de Oostendse Kursaal een Vivaldi-concert, waarin hij tevens
het koor van de Muziekconservatorium-concertvereniging en het A-capellakoor
van Veurne zal dirigeren. Hij hield bij de opening van het Koninklijke Vlaamse
Conservatorium te Antwerpen het Concert, eveneens met zijn Kamerorkest.
Kunstschilder-graficus Frans Magriet houdt van 5 oktober tot 4 november een
tentoonstelling in Huise E. Claes te Zichem, die ingeleid werd door H. De
Schitter. Zijn atelier is thans: Galerij Helikon, Leuvense steenweg 24 te
Mechelen.
Na Knokke (Présences) exposeerde Pol Mara in galerij Ado te Bonheiden tot
7 okt.
De Gentse vzw Middagconcerten organiseerde op 11 oktober een pianorecital
Abel Matthys, met werken van Absil, Debussy en Mozart. De Directeur van de
Kortrijkse muziekschool kreeg er een verdiend sukses. De Academiezaal van
de R.U.G. werd echt overrompeld. Het werd een schitterende inzet voor de
nieuwe reeks middagconcerten.
Petrus Mertens, de kunstenaar uit Deurleaan-Leie, stelde zijn werk ten toon in
de Parochiezaal van Erembodegem-Terjoden tot 11 september.
Ons redactielid Urbain Mulkers uit Schulen exposeert van 4 tot 24 oktober in
galerij Contour, Welgelegenstraat (rue du Beau sîte) te Brussel. Phil Mertens
heeft de inleiding gedaan. Vermelden we nog dat van hem een map ‘Gestreepte
draperingen’ verscheen en hij opgenomen werd in ‘Levi's Art Gallery 1973’.
Het zijn screens en tekeningen die hij te Brussel toont.
Onder de werken door Vlaamse komponisten geschreven in opdracht van het
Festival van Vlaanderen, was ‘Flowers and Birds’ van Vic Nees. Het werd o.l.v.
de komponist gecreëerd in de abdijkerk te Grimbergen, waar minister Chabert
aanwezig was. Omdat de Engelse komponist William Byrd († 1623) wordt
herdacht en ook hulde wordt gebracht aan Flor. Peeters noemde Vic Nees zijn
werk: ‘Birds and Flowers for Flor's and William's Birth-day’. Het bestaat uit
de delen: ‘Bird, Flower’, Birds and Flowers' en ‘Flowerbird’ en is geschreven
voor gemengd koor, piccolo, dwarsfluit en altfluit in G. Uitvoerders waren het
BRT-Omroepkoor en de fluitist Michel Lefèbvre.
Voor de 75 jaar van de Limburgse schilder Paul Noldus hield de prov.
cultuurdienst van 22 september tot 14 oktober een retrospectieve tentoonstelling

Vlaanderen. Jaargang 22

*

*

*
*

*

*

*
*

in he Prov. Begijnhof: 75 werken, hoofdzakelijk landschappen en toch zeer
gevarieerd, fel beladen met gevoel. Nog vele jaren!
Ook Turnhout heeft willen aansluiten bij de huldiging van Baron Flor Peeters.
Dat gebeurde door een concert op 30 september in de begijnhofkerk.
Medewerking was er van de koren De Vedel (Turnhout), Recanti (Retie) en het
Groot Kempisch Koor evenals het Koperensemble Theo Mertens. Men weet
dat de componist en orgelvirtuoos ereburger van Turnhout is. Organisators
waren de Vrienden van het Begijnhof.
Van Bert Peleman verscheen zo pas ‘Monnik voor één dag’, gewijd aan de
voornaamste kultuurhistorisch belangrijke abdijen, los van het Abdijenjaar.
Bestellen bij de auteur: Thonetlaan 110, Antwerpen.
De Latemse kunstenaar Chris Pots exposeerde in galerij De Gryse te
St.-Martens-Latem van 5 tot 21 oktober.
Naar aanleiding van de 70e verjaring van componist Armand Preud'homme wil
een huldekomitee aan de toondichter een huldeboek aanbieden, waarvan
letterkundige Lambert Swerts de redaktie heeft en waar ook het Erekomitee
wordt opgenomen: wie wenst toe te treden kan dit door storting van minimum
500 fr op Bankrekening 416-4044961-55 van het Preud'homme-comitee,
Kredietbank, Wijnegem.
De thans te Hasselt-Godsheide gevestigde populaire kunstenaar (7 Bunderenstraat
17) werd te Hasselt in het Cultuurcentrum gevierd o.m. door verscheidene
opvoeringen van zijn gekende operette ‘Op de purperen hei’, de laatste op 6
juni door de Antwerpse KVO.
‘Open kring’-Gent zal op 16 november Preu-d'homme huldigen.
Schilderijen, akwarellen, grafiek en monotypen van Victor Renty waren te
bewonderen van 5 tot 16 oktober in galerie De Eik op de Meir te Antwerpen.
René Turkry hield de inleiding. Noteer het nieuw adres van het atelier van de
kunstenaar: André Ullenslei 56, 2120 Schoten (tel. 45.42.36. (vanaf 1 november).
Het Kortrijks Gemengd Koor o.l.v. Herman Roelstraete trad in oktober op in
de grootse stadsschouwburg van Eindhoven in het kader der uitwisselingen
n.a.v. de opening van de E3-weg.
Kunstschlder Stefaan Roelstraete was een der exposanten van 5 tot 21 oktober
in galerij De Gryse te Latem.
De Latemse kunstenaar Fons Roggeman stelde van zijn kant zijn werken ten
toon in Villa Salomé te Zulte tot 14 oktober.
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* Stilleven en landschappen, stadsgezichten en bloemen waren de thema's van
een grote reeks doeken en tekeningen, die de Antwerpse kunstenaar Jan Rongé
van 7 tot 29 september toonde in Werkstede Arcoloza te Mortsel.
* Frans Rubens zal tot 17 oktober tentoonstellen in galerij Pro Arte, Voskenslaan
te Gent.
* Tot 10 oktober exposeerde Renaat Saey in Galerij Waumans te St.-Niklaas zijn
schilderijen en tekeningen, waarvan Jan D'haese in zijn inleiding de lof uitsprak.
Het is werk dat sterk de stempel draagt van het langdurig verblijf van de schilder
in Zuid-Amerika.
* Julien Schaeverbeke was met zijn werk van 15 tot 17 september in Mariawende
te St.-Kruis met de Kunstkring Iris.
* Raymond Schroyens concerteerde op 9 juni te Lüneburg (Rathaus), op 21 juni
i/h Rubenshuis te Antwerpen (Intern. Dubbelfest.) en op 19 & 20 juli te La
Coruña in Spanje. Op 22 augustus gaf hij een recital op orgel-positief in de
St.-Michielskathedraal te Brussel (o.m. Byrd, Frescobaldi, Froberger), en Poolse
orgelmuziek in de Begijnhofkerk te Diest op 27 augustus.
15 september: recital Spaanse klavecimbelmuziek (FVV) in de abdij te
Kortenberg. 28 september: orgel, samen met BRT-koor in de Anglikaanse kerk
te Brussel (Hacquart & Dumont).
15 oktober: Orgelrecital in de BBC te Londen, op 26 oktober klavecimbelrecital
in de ORTF te Parijs. Op 31 oktober in studio 4 van de BRT te Brussel: opname
van Sinfonia concertante per pianoforte, cembalo e Archi van Peter Cabus.
* Op 10 oktober bracht de Waalse TV een hulde-uitzending voor Raoul Servais,
waarin zijn reeds herhaaldelijk bekroonde animatiefilm ‘Pegasus’ vertoond
werd, evenals filmen van een drietal van zijn leerlingen.
* Frans Soete had de leiding van het Westvlaamse Jeugdorkest bij de uitvoering
van de opera ‘Ark van Noah’ van Benjamin Britten in de Oostendse Kursaal in
oktober, in het kader van Europalia. De koren waren voorbereid door Aimée
Thonon. Inrichters: Jeugd en Muziek, Oostende.
* Georges Steel exposeerde van 25 oogst tot 9 september in het Cultureel Centrum
Affligem. Hij toont een groot métier dat niet onbeïnvloed bleef door een
langdurig verblijf in het Prado te Madrid.
* Leo Taeymans hield vernissage op 14 september in De Bank Lambert van de
Antwerpse Carnotstraat. Hij nam ook deel aan het gezamelijk salon van
Kunstkamer Manebrugge te Deurne, eveneens in september.
* De kunstenaar Freddy Theys exposeert grafisch werk van 17 november tot 26
november in de Gemeentezaal van Borgerhout. Inrichter is het gemeentebestuur.
* Het n.a.v. het 50-jarig bestaan van de Rotary in België verschijnend boek ‘Ensor
en de Rotary’ krijgt een voorwoord van Lia Timmermans, die reeds vele jaren
woont te Oostende, waar de eerste Rotary-club tot stand kwam.
* Kunstschilder Leonardo Torfs uit Mortsel (Cogelslei 3) exposeert tot 14 oktober
in The Art Gallery Babylon te Brussel. René Turkry presenteerde zijn werk.
* Prof. Jules Van Ackere, de nieuwe voorzitter CVKV-Brabant, geeft in het kader
van de Europalia twaalf lezingen in de BRT. Onderwerp is de bij ons nog
nagenoeg onbekende Engelse toondichter Frederic Delius, voor wiens werk hij
zich reeds in vroegere publicaties beijverd heeft. Uitvoeringen uit Delius' oeuvre
zullen de lezingen illustreren.
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Vermelden wij nog dat Karel Van Bockrijk de tentoonstelling ‘Het Limburgse
landschap omstreeks 1900’ heeft ingeleid op 20 oktober in het Provinciaal
Begijnhof.
Joost Vanbrussel begeleidde aan het klavier de Goetheliederavond te Roeselare
op 4 oktober.
De Leuvense kunstenares Anita Van Damme, die uit de kuststreek afkomstig
is, exposeerde Vlaamse en Griekse landschappen van 7 tot 23 september in de
kunstgalerij van het Boudewijnpark te St.-Michiels-Brugge. Het was
letterkundige Pieter G. Buckinx die de inleiding hield.
Kunstschilder Arie van de Graaf hield van 28 september tot 9 oktober een
geslaagde tentoonstelling in de feestzaal van het gemeentehuis te Hamme aan
de Schelde, die in zijn werk zulke grote rol speelt. Inrichter was het plaatselijk
Kultureel Komitee.
Het zeer bruikbare religieus maandblad ‘De Rots’ waarvan letterkundige Remi
Van de Moortele de redactie waarneemt, verschijnt thans in een handiger
presentatie (Brugstraat 28, 9770 Kruishoutem).
Schilderijen en cartoons van Roland Vandenbussche waren te bewonderen in
galerij de Pelicaan te Duffel-Domein de Locht. Inleider was Remi Decnodder.
Kunstschilder Marcel Vandenven uit Zandhoven exposeerde van 22 tot 30
september in de Vleeshalle te Lier, aan welke stad hij een portret van zijn grote
vriend Felix Timmermans ten geschenke gaf. Marcel Vandenven is onlangs 65
jaar geworden en werd gevierd in mei te Male. Hij staat vooral bekend om zijn
indrukwekkende reeks ‘Vlaamse koppen’. Hij ging voor enkele weken met
pensioen uit het Rijksonderwijs. Aan hem ook nog vele jaren!
Harold van de Perre nam deel aan de tentoonstelling ‘De menselijke figuur’ in
galerij de Sisse te Tiegem.
Julien L.Th. Vandeputte publiceerde zopas ‘De molens uit het arrondissement
Oudenaarde’, een standaardwerk met 100 foto's, vrucht van 15 jaar opzoekingen
(Vossel 2, 9480 Denderhoutem).
‘Bezinningen’ is een bundeling van artikels verschenen in het Belang van
Limburg van de hand van Emiel Vanderdonck (170 fr., Uitg. Emmaüs - DDB,
Wijngaardplein, Brugge.
De letterkundige Paul Vanderschaeghe, die tegen het slotklooster Male aan
woont te St.-Kruis, publiceert bij de Clauwaert in de jubileumreeks de roman
‘Havikshorst’, die verhaalt van een zoon uit een havikkengeslacht, meteen zijn
derde roman. Intussen is een herdruk van zijn bundel ‘Vogels achter tralies’ bij
DDB-Orion ter perse, evenals een nieuwe bundel. Hij bereidt een uitgave, die
‘Poegrafieken’ zal heten en een ongewone lay-out zal hebben.
Letterkundige Jos van der Veken beleefde op 19, 20 en 21 oktober de creatie
van zijn bekroond werk ‘Timmermanstriptiek’. Hij schreef en regisseerde een
origineel ‘Guldensporen '73’ voor de gemeente Borgerhout. Hij is bestuurslid
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van ‘Kunstenaars voor de Jeugd’ geworden en is thans medewerker van
‘Topmagazine’.
Kunstschilder André Vandevoorde exposeerde in galerij Kijk te Wetteren
(Kerkstraat) tot 10 oktober.
Edith Van Driessche exposeerde in galerij De Zilverreiger te Weert gedurende
de maand september.
Mevr. Remi Van Duyn verzorgde de programmatie van het Sted.
Klein-Kunst-teater van Blankenberge.
Organist Jo van Eetvelde houdt op 25 oktober het derde concert in de suksesrijke
reeks, die doorgaat in de O.-L.-Vrouwkerk van Melsele, met intermezzo's van
het Ensemble Gadeyne, eveneens van St.-Niklaas.
Kunstschilder Frans Van Giel uit Wechelderzande heeft een mooie expositie
gehouden in het Provinciaal Centrum Arenberg.
Jos Van Gerwen, de kunstenaar uit Vosselaar, komt van 19 oktober tot 4
november aan de beurt in het Kunstcentrum ‘Hof de Bist’, Veltwijcklaan te
Ekeren.
De Voorzitter van de Vereniging van Kempische Schrijvers letterkundige Emiel
Van Hemeldonck heeft besloten na 25 jaar voorzitterschap deze functie aan
jongeren over te laten nu hij 75 is geworden. Toch loopt hij nog met
schrijfplannen, o.m. een roman over de middeleeuwse Bedevaarten. Ad multos
annos!
Over Jos Van Houdt, de Antwerpse Scheldeschilder, schreef Roger Geerts een
studie in de verzameling opstellen, die verscheen onder de titel ‘Het schone
avontuur’. Te verkrijgen: Redaktiesekretariaat ‘Artiestenfonds’, Edegemsestraat
215, 2510, Oude God/Mortsel (150 fr., gebonden).
Kunstschilder Gerard Van Hove uit Borgerhout deed mee met het Gezamenlijk
Salon van Kunstkamer Manebrugge in september.
Op zondag 11 november houdt Kristiaan van Ingelgem, organist van
St.-Maartens te Aalst, een Bach-concert in de Begijnhofkerk te Turnhout.
Organisatie: de Vrienden van het Begijnhof. Een concert in het kader van het
abdijen- en begijnhofjaar.
De Brugse kunstenares Lieve van Loo, die in de laatste Provinciale Prijs voor
schilderkunst bekroond werd, exposeert van 9 tot 25 november in de galerij van
het Boudewijnpark te St.-Michiels-Brugge.
De dierenschilder en beeldhouwer Alfons Van Meirvenne, prijs van Rome en
ook van
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Oostende, zal van 19 oktober tot 1 november tentoonstellen in Kunstgalerij
Ladeuze te Etikhove, waar E. De Cuyper hem zal inleiden. Voordien en deels
terzelfdertijde (van 12 tot 28 oktober) is hij met zijn werken in het
Boudewijnpark te St.-Michiels, waar Roger Geerts hem presenteert.
Onder leiding van Leo van Nevel concerteerde het Collegium Cantorum van
Leuven, met religieuze en profane muziek, in het Kontactcentrum van de abdij
Postel.
Kunstschilder André Van Poucke exposeert in Galerij Stereo te Oostende van
3 tot 24 november. Opening door Volksvertegenwoordiger Dries Claeys.
Julien Van Remoortere presenteerde het kleinkunstfeest in het Groot auditorium
van de Oostendse Kursaal op 6 oktober, met medewerking van o.m. Pol Van
Haverbeke en Willem Vermandere, n.a.v. het Lustrum van het K.R. Inst. v.
Verpleging v. Oostende.
Olieverf, akwarel en gouaches van Lode van Ruysevelt zijn vertoond geworden
in de Kaaihoeve te St.-Job-in-'t Goor (Kaaistraat) van 21 tot 5 oogst.
Maurice Van Saene stelde ten toon in galerij De Sisse te Tiegem van 14 oogst
tot 3 september.
Het belangrijke essay van Anton van Wilderode over Filip De Pillecijn wordt
thans heruitgegeven als besluit van Deel 2 van dezes ‘Scheppend Proza’ (De
Clauwaert).
Schilderijen van Marcel Veldeman uit Putte-Kapellen werden vanaf 21 september
in het gemeentehuis van Stabroek geëxposeerd. Het was Prof. Carlo Heyman,
alg. voorz. van het Davidsfonds, die het werk commenteerde. Een tentoonstelling
georganiseerd door het Gemeentebestuur.
In Galerij Nova te Mechelen werd de eerste tentoonstelling van het seizoen, die
van Théo Tobiasse, ingeleid door Jo Verbrugghen.
Gerard Vermeersch schrijft in opdracht van de Korrekelder een vrolijk stuk met
de gekke titel ‘Niet stoppen aan het Zebra-pad’, waarin de
consumptiemaatschappij gehekeld wordt. De opvoeringen zijn voorzien voor
aprilmei.
Beeldhouwer José Vermeersch nam deel aan de tentoonstelling ‘De menselijke
figuur’ in Galerij de Sisse te Tiegem.
Marcel Vermeulen gaf in eigen beheer de ‘Volkse verzen’ van zijn oom Edward
Vermeulen (Warden Oom) uit, met een inleiding voorzien: 108 blz., 100 fr. op
giro M. Vermeulen, Lo-Pollinckhove.
Gabriel Verschraegen, de directeur van het Gentse conervatorium, trad op 18
september op als solist aan het orgel van Sint-Gummarus te Lier. Een zeer mooie
programmabrochure vergezelde de concertenreeks van Lier.
Een studie van Frans Verstreken over ‘Brabantse motieven bij Felix
Timmermans’ verscheen in ‘Brabant’ 1972, 6 en 1973, 1 en 2. Over dit
onderwerp werden door Omroep Brabant een drietal interviews van de auteur
afgenomen.
Onder het motto ‘Pallieter achterna’ organiseerde het Lierse Davidsfonds een
tocht door de Kempen, gekommentarieerd door Fr. Verstreken. Op 19 mei 1973
werd ook kunstvereniging ‘Sirkel’ uit Mortsel door hem in Lier rondgeleid, op
zoek naar inspiratiepunten van Felix Timmermans en van andere letterkundigen
en schilders. De Kempische Dag (Lier, 23 juni 1973), ingericht door de

Vlaanderen. Jaargang 22

*

*

*

*
*
*

*

*

Vereniging van Kempische Schrijvers en de Stichting voor de Kempen, opende
met een wandelvoordracht door Frans Verstreken, met projektie van zijn diareeks
‘Lier, een mandeke Brabants fruit’ op de zolder van het stadhuis. Sedert 30 mei
verzorgt hij in ‘Koerier’ een wekelijkse rubriek ‘Lierke-Plezierke’. Verstreken
werkte ook mee aan het Huldenummer J. Weyns van ‘Ons Heem’ met de bijdrage
‘Via Timmermans naar het struisvogelspel’.
‘Wachten op een wonder’ is de nieuwe roman van Jan Veulemans, die
geprogrammeerd werd voor het Jubileumjaar van de Clauwaert-reeks. Het gaat
er om een jongetje in de vooroorlogse jaren in een benepen rotstadje. Het is zijn
eerste prozawerk dat verschijnt na de prachtige novelle ‘Het water’ van 1967.
Frans Vromman, die precies die dag 50 jaar werd, kende een glorieus sukses
met zijn 20e Breughelfeesten te Wingene op 8 september. Ook deze maal werd
er nog vernieuwd en verbeterd, zodat de feesten hun internationale faam ere
aandeden.
Letterkundige Herman Vos schreef voor het jubileumprogramma van de
Clauwaertreeks een nieuwe roman ‘Nathalie! Nathalie!’ de geschiedenis van
een moderne Lorelei en een nuchtere zakenman, die zich in doktersmiddens
beweegt. Na ‘Ik ben de Maraboe’ van 1969 opnieuw een werk waarnaar met
belangstelling wordt uitgezien.
Martin Wallaert exposeerde van 14 september tot 14 oktober in Gallery
Malpertuis te Laarne.
Graficus Robert Wuytack was een der deelnemers aan het gezamelijk salon
van-Manebrugge te Deurne in september.
‘In de drie berken’ te Wechelderzande was de galerij waar men van 31/8 tot
17/9 het werk van kunstschilder Rik Wijnants kon bewonderen. Het was
letterkundige José De Ceulaer die inleidde.
Het ‘Basilica-koor’ van Tongeren o.l.v. Juliaan Wilmots kende een groot sukses
op 3 oktober in het Gallo-Romeins museum, waar het een open concert gaf
m.m.v. De Vaganten en het ANZ-instrumentaal ensemble.
In het Kultureel centrum van de Kortrijkse Stadsschouwburg houdt van 6 tot
22 oktober Nelly Windels (mevr. P. De Bock) een mooie tentoonstelling, die
ingeleid werd door Burgemeester Lambrecht.

Bibliotheek
Nieuw werk van leden
Joos Florquin, Ten huize van... 9, Uitg. Davidsfonds-Leuven en Orion-DBB-Brugge,
1973; 336 blz., geillustreerd.
Voor de eerste maal bestaat een Ten huize vanpublicatie voor de helft uit
Nederlanders, maar het zijn bepaald merkwaardige figuren: Carmiggelt, Den Doolaard
en Kard. Alfrink. De drie Vlamingen zijn Grammens, Luc Philips en Nico Gunzburg.
Het aantal bezochten is ook kleiner, wat aan de praatkunst van de eerste twee
Nederlanders toe te schrijven is. Vooral Carmiggelt is een kostelijke figuur. Voor
de geschiedenis zal wel het gesprek met Kard. Alfrink het belangrijkste blijven. Wie
in de petite histoire van de Vlaamse Beweging belang stelt zal het meest hebben aan
het gesprek met Grammens. Gunzburg had een introductie kunnen zijn in de nogal
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gesloten wereld van de Antwerpse joden, maar daarover werd uiteindelijk niet veel
gepraat. Met Luc Philips te horen vertellen - en het is nu in dit boek na te lezen begrijpen wij best waarom ons beroepstoneel uiteindelijk zo onvast staat wanneer
het de meer gesofistikeerde literaire stukken aanpakt, terwijl het beslist goed is zolang
het zich op een populair plan mag bewegen (meestal althans, want er zijn
uitzonderingen). Den Doolaard boeide vooral als verteller over een zeer avontuurlijk
bestaan.
En zo heeft elk ‘Ten huize van...’ iets wat het de moeite waard maakt om te
bekijken en na te lezen (zelfs al verschijnen in de loop der jaren soms wel
onbelangrijke mensen die blijkbaar met handen en voeten hebben gewerkt om ook
eens een ‘Ten huize van...’ te krijgen als supreme consecratie). Elk toeschouwer en
lezer zal vanzelfsprekend de accenten op zijn manier verplaatsen, maar dat hindert
helemaal niet. De belangrijkheid van de uitzending en de impakt ervan op de
gemeenschap moge blijken uit het feit dat bepaalde letterkundigen hun optreden in
‘Vergeet niet te lezen...’ zoeken om te buigen tot een verkapt Ten-huize-van. De
imitatie is een huldeblijk voor het echte product.
A.S.
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Tien van Streuvels, Davidsfonds, Leuven, 1973, 370 blz., ledenprijs 120 fr. (ingen.);
150 fr. (geb.) handelsprijs 170 fr./240 fr.
In een keurige uitgave brengt het Davidsfonds tien novellen van Streuvels. Naast het
verhaal ‘De Bomen’, dat geheel op natuurbeschrijving gebouwd is, met de Streuvels
zo eigen verdiepende levensbespiegelingen, vinden wij in de andere verhalen overal
de volkse nabijheid duidelijk overwegend. Het verhaal ‘In 't Water’ brengt ons
dezelfde sfeer van ‘De teleurgang van de Waterhoek’. ‘Avondrust’ is een soort
landelijke idylle vol herinneringen aan wat vroeger was, na de dood van de geliefde
echtgenoot. ‘Kinderzieltje’ is het bijna naief geschreven verhaal van belaagde
kinderonschuld, de initiatie in een slechte wereld. Als langste novelle vinden wij
‘Jantje Verdure’, het verhaal van een gezinstwist met tragisch einde, de goddeloze
dood van bakker Jan. De dood ook is het thema van ‘Martje Martens en de misdadige
grafmaker’ en ‘Groeikracht’. Even tragisch is in ‘Meimorgen’ de brutale tegenstelling
tussen de vreugde van het nieuwe leven en de onverbiddelijkheid van de dood. ‘Het
Woud’ is een vreemd verhaal over een soort magische aantrekkingskracht en jaloerse
wraakgevoelens onder boskanters, met de dood als tragische component. De sfeer
van drukkende geheimzinnigheid rust op dit verhaal. ‘Zonnebloemen’ tenslotte is
een episch loszingen van ‘de blijdschap en de wellust, de heerlijkheid van de
zomerweelde verzinnebeeld’. (blz. 46) In alle verhalen vinden we Streuvels episch
meesterschap en de verdiepende levensomvattende werking van zijn schijnbaar zo
lokaal zich afspelende volkswereld.
J. Vb.
Jos de Haes, Hubert van Herreweghen, Gedichten 72, een keuze uit de Tijdschriften,
Uitg. Davidsfonds-Leuven, 1973, 70 blz.
Belangstellenden kunnen in dit bundeltje van 37 gedichten, gekozen uit een 13-tal
tijdschriften (‘Vlaanderen’ had het 14e kunnen zijn), kennis maken met 30 dichters
uit Noord en Zuid. In de meeste gevallen is slechts één gedicht van hen opgenomen.
Een ruimere plaats werd echter vrijgehouden voor Paul Snoek (2) en Jacques
Hamelinck (7). De reden hiervoor is niet zo duidelijk.
Komt daarbij dat niet alleen de gedichten revelerend zijn voor het dichterbeeld,
maar dat ook bio-bibliografische nota's de lezers helpen de auteurs beter te situeren
en wellicht ook te begrijpen. Als inleiding op de bundel past goed volgend gedicht
van Hamelink over poëzie:
Wortelwind-gebazuind lichaam,
zonder volume of zweefvermogen,
van vergeten en bevatten doorzeefd
en doordrenkt.
Jij, die zelf gemengd staat met niets,
neem dit gedicht,
dat niets is, niets
was, niets wordt,
oerschemer van tastzin,
opdat in het verhersenend gevoel
bezinke je kiemrest: de diepgaande,
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trage, tot ijzer gebloede groei
van de poëzie.

Georges Guilbert, Hallucinaties. Verhalen, 1972; eigen beheer, Dronckaertstr. 196,
8530-Rekkem.
Een tweeledige bundel, waarin de auteur vanuit zijn eigen levenservaring het lot van
de gevangengenomen paria beschrijft. In ‘Hallucina-ties’, onstuimiger naar stijl en
inhoud dan ‘De vicieuze cirkel’, weet de ik-verteller in een aan de omgeving
aangepaste en derhalve rauwe bewoording de lezer te overtuigen, dat het niet het
gevangengenomen individu maar de gemeenschap buiten de gevangenismuren
gevonnist moet worden. Immers die gemeenschap (het milieu van de ik-persoon,
met inbegrip van goeie vormingselementen, i.c. een grootmoeder en een zachtmoedige
schoolmeester) maakt het individu tot wat het is. Helaas, een paria. Of de delinquent
na zijn straf verbeterd is of niet, doet weinig ter zake. De vrijheid, de gemeenschap
doet hem lopen in de vicieuze cirkel van de recidivist.
Boeiende lectuur met een klassiek thema. Al stemt de taal van de verhalen overeen
met de geest ervan, toch is zij niet vrij te pleiten van gewestelijke (Westvlaamse)
invloed. Hinderlijk is het echter niet. Auteur (geboren te Lauwe) en plaats van het
verhaal (Brugge) zijn in dezelfde atmosfeer te situeren.
Christian-Adolphe Wauters, Pro Nerthus/Harpocrate, 1973; eigen beheer Amsterdamstraat 26, 8400 Oostende.
Twee vreemde titels voor een bundeling van een vijftal wellicht even vreemde
gedichten en een vijftal ‘écrits absolus’ (of Harpocrate). Van de vijf Nederlandse
gedichten uit Pro Nerthus draagt slechts één een Nederlandse titel. In HARPOCRATE
is alles in het Frans te doen. Dat poëzie soms moeilijk is blijkt hier wel overduidelijk.
Wil men de auteur begrijpen, dan is inspanning in stilte gevraagd. Of men hem zal
kunnen genieten kan maar gezegd door wie hem begrijpt. Mijns inziens is het volgende
gedicht het mooiste uit de bundel:
La Cathédrale
hommage à Rodin
dieper dan de hoogten
vloei ik uit
narkotisch marmer Heer
in jouw onthechte stem
heb ik mijn
bouwend gebaar verloren
en mijn kunst verstard
in de kieuwspleet van
jouw handen...
tussen mijn koesterende
palmen ligt een
populieren god
besloten,
lichtblind is zijn steenwoestijn.
Karel Dumont

Omer Tanghe, Gewone zusters. Een leven aan God en mensen gewijd. Uitg. Lannoo,
Tielt/Utrecht 1972; 205 blz.
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Dit werk is een onderdeel van het drieluik, dat het vormt samen met het in 1971
verschenen ‘Gewone priesters’ en met het ter perse liggende ‘Gewone gelovigen’.
Het wordt ingeleid door Mgr. De Smedt. Een boek dat geen literatuur wil zijn, hoewel
het goed geschreven is, beter dan wat sommige ‘letterkundigen’ produceren. Het
stramien is heel eenvoudig: de auteur is op reportage gegaan bij een twintigtal
religieuzen met zeer verschillende activiteiten. Hij heeft hun werkkring bestudeerd,
hun motivering, hun betekenis voor onze samenleving. Het resultaat was bewondering
en verbazing over zoveel ongekende en dikwijls ongewaardeerde zelfverloochening.
Er leven thans schier onoverbrugbare vooroordelen ten opzichte van de ‘nonnen’.
Wie vrij en zelfstandig wenst te oordelen moet zich daarvan losmaken. Het boek van
Omer Tanghe is een pleidooi, ongetwijfeld, doch het is een betoog dat niet op
theoretische beschouwingen beroep doet, maar op de realiteit zoals eenieder die niet
ziendeblind wenst te zijn ze kan leren kennen.

Boeken over kunst en literatuur
Albert Van Wiemeersch, Contemporary Painters and Sculptors in Belgium,
Bisdomkaai 7, Gent, 1973; 296 blz., formaat 33 × 22,5, ingebonden, stofomslag,
honderden kleur- en zwartwit illustraties, 1.272 fr. (BTW inclusief).
Er bestond tot op heden nog geen enigszins naar volledigheid strevende documentatie
over de Belgische kunstenaars. Aan deze lacune is thans voor een goed deel te gemoet
gekomen door de pas verschenen prachtuitgave van Albert Van Wiemeersch, die
reeds o.a. door de uitgave van de ‘Kunstecho's’ van Schelderode, zijn competentie
heeft bewezen. Het werk is in het Engels gesteld omdat het vooral op de promotie
in het buitenland is gericht, waar inderdaad onze kunstenaars te weinig aan bod komt,
niet het minst wegens de tekortkomingen van onze Internationale Betrekkingen
(dienst Delmotte), die trouwens maar een vijftal levende kunstenaars schijnt te kennen.
Het is daarom onontbeerlijk dat het privaat initiatief er iets poogt aan te doen.
De auteur heeft de grootste objectiviteit nagestreefd: 180 kunstenaars werden
uitgenodigd, waarvan 149 positief reageerden en dus opgenomen werden. Wie
weigerde of wie werd niet gevraagd uit volgend lijstje van o.i. belangrijke namen:
Felix De Boeck, Delvaux, Jos De Maegd, Grard, Etienne Elias, Broeder Max, Marcel
Notebaert, Roger Raveel, Reinhout D'Haese, Moeschal, Wolvens? Het lijstje van
belangrijke afwezigen kon veel langer gemaakt worden. Per provincie gerangschikt
vinden wij in het boek 25 Antwerpenaars, een 50-tal Oostvlamingen, 4 Limburgers,
22 Westvlamingen, 19 Brusselaars en 16 andere Brabanders, 2 Luikenaars, 1
Luxemburger, 2 Namenaars, 8
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Henegouwers: Waar bv. de Oostvlamingen oververtegenwoordigd zijn is het
omgekeerde met de Antwerpenaars het geval. Men neme dit niet als een kritiek. Wij
beweren alleen dat er een ander boek kan geschreven worden, met even veel
kunstenaars, die globaal niet minder betekenisvol zijn dan de 149 uit ‘Contemporary
Painters’. Wij hopen dat Albert Van Wiemeersch zelf dat tweede boek zal schrijven.
Hij doet het inderdaad zeer goed: zonder een ergerlijk onderscheid te maken tussen
de kunstenaars op basis van een subjectief oordeel, geeft hij elk twee bladzijden
waarop voorkomen: een korte presentatie in zes talen, een portret, een kleur- en twee
zwart-witreprodukties. Toch is de lay-out gevarieerd en prettig. Een boek waarvan
het verschijnen een gelukkig event is voor vele kunstenaars en dat ook door ons
tijdschrift ten zeerste gewaardeerd wordt. Wij hopen dat de Ministeries van
Nederlandse en Franse Cultuur, evenals Buitenlandse Zaken het werk zullen weten
te gebruiken voor onze kunstpropaganda.
25 Jaar Reizend Volkstheater, Gezelschap van de Provincie Antwerpen,
Arenbergstraat 28, Antwerpen.
Rik Jacobs, stichter en 25 jaar leider van dit vooraanstaand toneelgezelschap, heeft
de vreugde mogen beleven, voor zijn oprustgaan het jubileum van het Reizend
Volkstheater gedurende het seizoen 1972-73, het 25ste!
De mooie brochure die naar aanleiding hiervan werd gepubliceerd wordt
vanzelfsprekend ingeleid door de Antwerpse gouverneur en bevat een korte historiek,
de van de eerste leden leden van het gezelschap en deze van nu, de lijst der gespeelde
stukken, gelukwensen van de collega's de Gruyter, Noydens, Verbruggen en Brabants,
en tenslotte een hele reeks foto's uit het album van de vele honderden vertoningen,
die door het gezelschap zijn gehouden in binnen- en buitenland.
Er werd reeds herhaaldelijk in dit tds. geschreven dat geen enkel beroepsgezelschap
zoveel gedaan heeft voor de toneelcultuur in Vlaanderen als het R.V.T. Geen enkel
heeft bovendien zoveel stukken van eigen bodem op de planken gebracht. Geen enkel
kende tenslotte dezelfde homogeneïteit en hetzelfde niet-aflatend enthousiasme. Dat
alles is aan Rik Jacobs in de eerste plaats te danken, voor wie het toneel - in de geest
van het Vlaamse Volkstoneel waarvan hij de erfgenaam is - in de eerste plaats een
dienst van het Vlaamse volk moet zijn.
Reeks Genie en Wereld, Uitgeverij Heideland, Hasselt.
Met voorbeeldige regelmaat zet Heideland de voltooiing van deze opgemerkte serie
boeken over geniale mensen (meestal kunstenaars) voort. De jongst verschenen drie
boeken handelen respektievelijk over Chopin, Dostojewski en Goya. De formule is
onderhand al goed bekend: een aantal specialisten belichten elk een aspekt van het
‘genie’ en zo komt men tot een bijzonder goede be- en doorlichting. Bovendien wordt
in elk deel een uitgebreide ikonografie opgenomen, die de waarde ervan nog verhoogt.
In reeksverband kosten de delen 435 fr., een los deel betaal je 80 fr. meer.
Paul Haesaerts: James Ensor, 29 × 26 cm., 176 pag., geïll., uitg. Lannoo, Tielt/Utrecht,
geb. 995 fr.
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Deze lijvige studie over Ensor verscheen oorspronkelijk in het Frans, maar werd
voortreffelijk vertaald door J. Roeland Vermeer. Zij wordt ingeleid door Jean Cassou,
ere-hoofdkonservator van het Musée National d'Art Moderne van Parijs, die nogal
uitbundig het wierookvat zwaait voor Haesaerts.
Volgt dan een interessante en uitgebreide lijst ‘data en gebeurtenissen uit het leven
van Ensor’, met concordanties met het artistieke leven van zijn tijd.
De hoofdbrok is voorbehouden aan Haesaerts studie zelf. Deze laat zich zeer vlot
lezen en tekent Ensor ten voeten uit. Wat uitstekend uit de verf kom is, hoe de schilder,
op het hoogtepunt van zijn kunnen, letterlijk verguisd werd door de kritiek: dus van
harte aanbevolen aan al degenen, die zich op de paden van de kunstkritiek wagen!
Het boek werd schitterend geïllustreerd: meer dan 50 hoogwaardige
kleurafbeeldingen en een massa zwartwitte, waaronder schitterende foto's van de
nog altijd ondergewaardeerde Oostendse fotograaf Anthony.
Tot slot werden de gebruikelijke lijsten en registers opgenomen, alsmede een
bibliografie, welke vast niet volledig, noch foutloos kan genoemd worden. Onder
‘Bijdragen in literaire bladen en tijdschriften’ wordt nergens gerept over de studies,
die in ‘Vlaanderen’ over Ensor verschenen, en het werk ‘Van Ensor tot Permeke’,
dat eveneens bij Lannoo verscheen (1971) is tot eenieders verbazing verzeild bij de
‘Tentoonstellingscatalogi’. Maar kom, dat mag geen hinder zijn om dit grafisch
vlekkeloos boek aan te bevelen.
Serie Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen.
Deze serie is nu voltooid en omvat 25 delen, d.w.z. zowat 7.500 pagina's bloemlezing
uit onze eigen Nederlandse literatuur, van het vroegste begin tot en met het eerste
kwart van de 20e eeuw. Als laatste delen verschenen: 't Hoge Huis te Muiden (nr. 8
- teksten uit de Muidenkring), Al ziet men de lui... (nr. 12 - Blijspel uit de 16e en 17e
eeuw), Een nieuw geluid (nr. 23 - De Tachtigers in proza en poëzie), Strevend
Vlaanderen (nr. 24 - 19e-eeuwse teksten in verband met Vlaanderens heropleving)
en Zit stil en reis (nr. 25 - Verhalen en gedichten uit het eerste kwart van de 20e
eeuw). Op het einde van dit 25e deel werd een register op alle 25 in de serie
verschenen delen: gewoon indrukwekkend!
Davidsfonds Kartoenboek 6, Wereldkartoenale Knokke Heist 1972, opmaak Ray
Gilles, 108 blz, 75 fr.
Naast de inleidende bladzijden waarin concrete gegevens over beschermende leden,
sponsormedewerking-organisatie, jury en palmares 1972 meegedeeld worden, is dit
boek volledig uit grafisch werk samengesteld: tijdkritische kartoens, gewone kartoens
en humoristische gebruiksgrafiek. Van Belgische zijde vinden we werk van Toni
Baert, Jozef Bekaert, Piet Bontinck, Jan Decreton, Jos de Hert, Johan de Moor, Pol
De Valck, Jos Geboes, Ray Gilles, Jef Hendrickx, Paul Jamin, Josette Janssens,
Stefan Loeckx, Ernest Metz, Renaat Roesems, Luk Rooiers, Gommaar Timmermans,
Jan Van der Aa, André Van Laere, ark Van Overbeke, Armand Van Rompaey, Stefan
Verwey. Een ontspannend boek waar rake en harde waarheden virtuoos gezegd
worden.
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Catalogen
500 Jaar Grote Raad, 1473-1973. Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer
Karel, Cultureel Centrum, Mechelen, 16 sept. - 4 nov. 1973.
De stad Mechelen heeft reeds verscheidene zeer belangrijke tentoonstellingen op
haar actief, zoals het een stad met een groots verleden past. Vanzelfsprekend moest
ook de 500e verjaring van wat eens Mechelen tot hoofdstad der Nederlanden maakte,
aanleiding geven tot een dergelijke topprestatie. Dankbaarder gegeven bestaat er
niet.
Men heeft geen moeite gespaard. De cataloog, een lijvig boekdeel (250 blz., groot
formaat) is, natuurlijk naast de expositie zelf, de neerslag van deze inspanningen,
waarvoor in de eerste plaats archivaris-conservator Marc Bafcop dient te worden
gelukgewenst.
Zoals de tentoonstelling is de cataloog in twee delen. Vooreerst het juridisch
historisch deel waarvan Prof. Dr. L.Th. Maes de leiding had. De cataloog bevat naast
de beschrijving van niet minder dan 277 dokumenten van diverse aard ook korte
geschiedkundige studies van J. Bartier en J. Richard.
Het kunsthistorisch deel wordt ingeleid door een studie over de Bourgondische
kunst onder de hertogen van Valois (P. Quarre) en Mechelse kanttekeningen bij de
kunst tot ca. 1550 (A. Monballieu). Vooral de laatste studie bevat enkele nieuwe
ongepubliceerde gegevens naast een goede synthese.
De kunstschatten, die Mechelen heeft samengebracht uit verscheidene landen - in
de eerste plaats Frankrijk, waar de stad Dyon buitengewoon cooperatief was - zijn
zeer talrijk (350 cataloognummers) en buitengewoon waardevol: niet minder dan 62
kunstenaars zijn met hun werk in de tentoonstelling aanwezig, waaronder de grootste
namen van die tijd. Stukken die wellicht nooit uit Frankrijk gingen, zoals de beelden
van Claus Sluter, heeft men te Mechelen kunnen krijgen. Er is schilder- en
beeldhouwwerk, maar ook tekeningen en grafiek, kunstambachtelijk werk, miniaturen
en nimismatiek. Dat alles wordt met wetenschappelijke nauwkeurigheid - literatuur
inbegrepen - in de cataloog beschreven. Het ware wenselijk dat
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de confrontatie met deze kunstwerken, niet alleen vele bezoekers zou aantrekken,
maar dat ook wetenschappelijke studies dank zij deze unieke gelegenheid doorgevoerd
worden.
Wij hebben nog niets gezegd over de talrijke en schitterende illustraties, die de
cataloog verluchten; vooral de quadrichromieën zijn zeer verzorgd.
Tenslotte de wens dat duizenden deze tentoonstellingen zouden bezoeken.
Het dier op munt en medaille, Koninklijke bibliotheek Albert 1, Brussel (5 tot 26
mei) en Dierentuin, Antwerpen (8 juni tot 2 juli).
Het is de Kon. Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, die deze
tentoonstelling heeft ingericht, geholpen door de Kon. Bibliotheek en het Eur. Gen.
v. Numistiek. Een dergelijke expositie samenstellen is een werk van specialisten en
het zijn ook maar specialisten, die er echt belangstelling voor hebben. Zo komt het
dat de expositie niet de weerklank heeft gehad, die zij verdiende, maar dat was te
voorzien en doet niets af van de rechtmatigheid een dergelijk opzet door te voeren.
De catalogus is dank zij een heel stel sigels zeer beknopt gehouden. Hij bevat:
beschrijving van de 603 geëxposeerde stukken, register van de aardrijkskundige
namen en van de dierennamen, inleidingen van W. Van den bergh en J. Lippens, met
op het eind meer dan honderd reprodukties van munten en medailles: fotografisch
een zeer moeilijke opdracht.
Internationaal Cultureel Centrum, Kon. Paleis Meir, Antwerpen.
Het ICC geeft geregeld zeer verzorgde catalogen uit, die voor de actuele kunst
een grote documentaire waarde bezitten en ook de artistieke uitstraling van het
centrum in grote mate dienen.
‘Nieuwe beelding’ bracht tien kunstenaars samen; Asis, Calos, Carnevale,
Contreras-Brunet, Demarco, Durante, Garcia-Rossi, Morellet, Sobrino en Joël Stein
(26/5 tot 17/6).
Dit zijn ongetwijfeld enkele der belangrijke namen uit de kunstrevolutie der zestiger
jaren. Hun opzet is niet altijd duidelijk en is ook niet gemakkelijk onder één hoed te
vangen: de vrij vage titel ‘nieuw beelden’ is misschien nog de best aanvaardbare: hij
is in elk geval niet compromittant en vrijblijvend. Streng systematisch gebouwde
catalogus, die over elk kunstenaar het essentiele geeft wat betreft data en bovendien
nog een reproduktie en een theoretische tekst. Deze laatste is dikwijls niet erg
verduidelijkend, maar dat kan men de samensteller niet ten kwade duiden.
‘Hedendaagse Vlaamse schilder- en beeldhouwkunst’ (30/6 - 19/8) was een
tentoonstelling, die over het algemeen geen te goede pers had. Dat is steeds zo als
men een zeer groot aantal kunstenaars in één tentoonstelling verzamelt: iedereen
weet te vertellen wie ontbreekt en wie er niet had hoeven bij te zijn. Het feit dat een
opzet ondankbaar is maakt het daarom nog niet verkeerd. Een dergelijke
tentoonstelling laat het oordeel aan de bezoeker, die ook wel eens het recht mag
hebben zelf te oordelen, zonder zich door de inrichters te moeten laten leiden. Het
groot aantal deelnemers liet niet toe in de catalogus meer dan beperkte zakelijke
gegevens over het geëxposeerde op te nemen.
‘Limburgse school’ (8 tot 30 sept.) was uiteraard een veel homogener
tentoonstelling, die ook een boeiender cataloog mogelijk maakte. De deelnemers
Duchateau, Hamelrijck, Coolen, Vandenmeersch, Vanlessen, Stockmans, Jans, Keil,
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Mulkers, Sprankenis, Withofs en Téjo Van den Broeck hebben niet alleen gemeen
dat zij alle Limburgers zijn, maar dat zij ook nog artistieke overeenkomsten vertonen:
didaktische instelling, tematische benadering en bekommernis om visueel resultaat,
zoals F. Smets uiteenzet in zijn inleiding. Dat is trouwens goed te merken in de
cataloog dank zij de verzorgde illustratie.
Kunst uit Zeeland, Provinciaal Hof, Brugge (tot 29 juli).
De Westvlaamse Kultuurdiensten hebben deze tentoonstelling ingericht in
uitwisseling met de Zeelandse Culturele Raad, die zelf voor de catalogus instond.
Aangezien deze Raad het inzicht had een losbladdocumentatie aan te leggen over de
Zeeuwse kunstenaars werd de gelegenheid gebruikt om n.a.v. de Brugse
tentoonstelling meteen maar de documentatie te beginnen met bladen over de
exposanten: dat moest maar als cataloog doorgaan. O.i. heeft Zeeland het zich wat
te gemakkelijk gemaakt. Het is niet omdat de losbladige uitgaven in Nederland in
zijn dat het een goede formule is. Wat de keuze betreft: er was gewoon geen keuze
geweest.
Religieuze tematiek, Tentoonstelling ingericht door de Vrienden van de Moderne
Religieuze kunst, Gemeentehuis De Panne, 3 tot 31 oogst 1973.
Zoals Jan Ghekiere, promotor der Vrienden, in de inleiding schrijft, werken ook
thans nog de grote christelijke thema's inspirerend voor de kunstenaars: de oproep
tot insturen van werk werd door zeer vele kunstenaars beantwoord. De catalogus
bevat veel grote namen uit de hedendaagse kunst in binnen- en buitenland, maar ook
minder bekende. Voor sommige van deze laatsten is de vergelijking met de grote
namen dikwijls niet ongunstig uitgevallen, terwijl anderen erg uit de toon vielen.
Zoals steeds is de catalogus van de Vrienden van de Religieuze Kunst uiterst goed
verzorgd.
Hedendaagse Religieuze kunst, Ingericht door Scheppende Handen, zomer 1973.
Het betreft hier de abdijtentoonstelling, die in het kader van het abdijenjaar
doorging te Averbode, Dendermonde, Male, Tongerlo en Herkenrode. Wij hebben
de tentoonstelling in de in restauratie zijnde abdij van Herkenrode gezien, waar de
werken goed tot hun recht kwamen en waar de zusters van het H. Graf een centrum
in de aard van slot Male hopen in te richten. Een verzorgde verzameling, waarvan
de spijtig genoeg niet geïllustreerde catalogus de verscheidenheid aantoont. Daniel
Rau, projectleider van Scheppende Handen haalt eer van zijn werk.
Galerij Nova 73-74, Nekkerspoel 21, Mechelen, 1973.
Ook dit jaar treedt de galerij naar voren met een interessante reeks kunstenaars,
waaraan een tentoonstelling zal gewijd worden. Een overzichtelijke groepscatalogus,
fijn verzorgd en documentair zeer rijk, presenteert reeds nu dat programma, dat zeer
verscheiden is en met allerlei factoren rekening houdt, zodat het goed uitgebalanceerd
mag heten. Voor elk deelnemend kunstenaar worden niet minder dan drie reprodukties
in de catalogus opgenomen.
Louis Ghysebrechts, Square Gallery, Arte contemporanea Internazionale, 8 Piazza
Liberty Milano, 1973.
Wij hebben reeds vroeger in ‘Korte golf’ meegedeeld dat de Limburgse kunstenaar
dit jaar in Milaan heeft geëxposeerd. De catalogus, die ons werd toegezonden, is (in
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drie talen) ingeleid door Maurits Bilcke en Roger de Neef. De bekende Italiaanse
criticus Giuseppe Marchiori schreef ook een paar zeer lovende teksten. Talrijke
illustraties, waarvan enkele in kleur.
Kunstambachten van Brabant, Prov. Comité voor Kunstambachten en
Kunstnijverheden van Brabant.
Deze catalogus vergezelde de tentoonstellingen, die in diverse Brabantse steden
in de vorige zomer doorgingen. Een dertigtal bladzijden met een twintigtal
reprodukties. Netjes gepresenteerd en goed ingeleid door Jaak Brouwers.
De Wereld van de Zieke, tentoonstelling ingericht door het Verbond der Kristelijke
Ziekenfondsen van het arrondissement Kortrijk (24 aug - 23 sept, Kon. Academie,
Kortrijk). Druk L. Vanmelle N.V. Gent.
Deze uiterst verzorgde kataloog, met op de omslag de kleurenreproductie van
‘Christus in de Woestijn’ van Gustaaf Van de Woestijne, biedt de 32 tentoongestelde
werken in wit-zwart volbladillustraties:
D'Anéthan, Broodthaert, Brusselmans, Burssens, Delvaux, De Saedeleer, Gust en
Leon De Smet, Elias, Mara, Oldensburg, Permeke, Raveel, Salt, Servaes, Spilliaert,
Tytgat, Van Bakel, Van den Berghe, Van de Woestijne, Verduyn, Willaert, Wolvens,
Woodburn, Wouters.
Regnier De Herde, Galerij Baron Steens, Louizalaan, Brussel, 13 tot 25 oktober,
1973.
Na een zelfportret vindt men een vijftigtal lovende persuitknipsels overgedrukt.
De eigenlijke cataloog bevat vier quadrichromieën en zestien zwart-wit reprodukties.
Een kunst die zich niet mengt in de betwistingen om vergankelijke tijdsfenomenen,
maar het eigentijdse met de eeuwige wetten van de esthetiek wenst te verzoenen. De
catalogus is even geraffineerd als het werk dat erin wordt voorgesteld.

Periodische uitgaven
Open deur, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Kortenberglaan 158, Brussel.
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73/3: Brengt o.m. een studie over de verheugende inrichting van het Kolveniershof
te Antwerpen tot Rubenianum (Johan de Roey), een relaas over de straat- en
kerkbeschildering te Baaigem door volksmensen en kunstenaars (Johan de Roey) en
uitvoerige besprekingen van de film ‘Angela - Love comes quietly’ (een film die de
vraag doet stellen waarom vanwege ons Cultuurministerie dik subsidies gegeven
worden aan filmen, die alle commerciële kenmerken bezitten tot en met). Het dossier
bevat o.a. de reprodukties uitgegeven door de rijksmusea.
73/4: O.a. een verslag van het bezoek van Minister Chabert aan de Vl. Academie
te Beauvoorde en een gedetailleerde programmapresentatie van de Europalia 1973
die in het teken van Groot-Brittannië zijn geplaatst. Het dossier geeft de subsidiecijfers
aan voor kunstmanifestaties georganiseerd door Volksontwikkeling voor 1972
(233.590 fr., een peulschilletje in vergelijking bij wat Hollandse filmmensen wordt
in de schoot geworpen vanwege ons Ministerie).
De Tijdspiegel. Cultureel blad voor Limburg, Sekretariaat Albert Dusar, Thonissenlaan
17, Hasselt. Abonn. 125 fr. giro 1120.19 Tijdspiegel, Hasselt.
XXVIII/2: Als buitenlands nummer opgevat met een studie van Albert Dusar over
de Zuidslavische staatsman en dichter P.P. Njegos, een legendarische figuur van
Serbië. Geïllustreerd.
XXVIII/3: een beknopte monografie over de Limburgse kunstenaar Oscar
Bronkaers (0 Luik 22/2/ 1899), die vooral als etser een grote naam verwierf. Tekst
A. Dusar. Ruim geïllustreerd.
XXVIII/4: In memoriam broeder Max van Meerbeeck. Vooral reprodukties van
werken van de goede meester en enkele treffende teksten zoals zijn doodsprentje;
ook curriculum vitae en lijst der voornaamste tentoonstellingen.
Biekorf. Westvlaams archief. Redactie Annuntiatenstr. 82 Brugge; abonn. 200 fr.,
giro 23.35.37, A. Viaene, Brugge.
73/3-4, Lente- en grasmaand: O.a. het Stedelijk Museum voor volkskunde te
Brugge (W.P. Dezutter; n.a.v. de opening in juni 11. in de schoenmakersgodshuizen
van de Balstraat) - Hoogaltaar van de Duinenabdij te Koksijde (N. Huygebaert; uit
Engeland onder abt Elias overgebracht, eind 12e eeuw) - Volksmuziek in
West-Vlaanderen (G. Gyselen bespreekt de ontwikkeling van de blaasmuziek in de
19e en 20e eeuw, aan de hand van een inventaris van 1969) - Gezelle na de kaakslag
van 1896 (K. De Busschere; vrijzinnige juryleden hadden Gezelles Tijdskrans
geweigerd voor de Staatsprijs: zij verkozen Virginie Loveling... L'histoire se répète)
- Tempeliersgoed te Anzegem (A. Viaene) - Westvlaamse zantingen, S (L. Devloo)
- Vertellingen aan het Brugse IJzerhekken (M. Cafmeyer) - Nederlandse spellingiana
1750.
4-5, Bloei- en zomermaand: Kortrijks remedieboek 1702 (A. Viaene) - De Psalm
van Rodenbach (J. Huyghebaert onderzoekt de achtergrond waaruit dit gedicht dient
te worden geïnterpreteerd) - M. Cafmeyer vervolgt haar vertellingen aan het
IJzerhekken - Meetkerkes liederverzamelingen (J. Geldhof) - De legende van 't
manneke uit de mane (bespreking van de gelijknamige studie van K.M. De Lille,
door H. Stalpaert).
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Art d'église, Monastère de St. André, Ottignies; driemaandel., abonn. 265 fr., giro
55.54.80 Art d'église, Ottignies.
XLI/163, april-juni '73: Vooral de kerkbouw in de V.S. komt in dit nummer aan
bod met drie realisaties van Patrick Quinn in Californie (Chico, Boulder Creek en
Rice House): kerken van bescheiden allures, maar open, gastvrij, aangepast aan het
milieu, helemaal passend bij het nieuwe image van het kerkcomplex (Fréd. Debuyst).
Verder wordt een dominikanenkapelletje bij Madrid gepresenteerd, evenals het mooie
weefwerk van Vér. Breton.
Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, Schnell &
Steiner Verlag, München-Zürich; per Heft DM 7,50.
1973/3 juni: Dit Heft draagt als ondertitel ‘Marginalien zum Realismus’. Prof.
Würtenberger vergelijkt in het eerste artikel het middeleeuwse (religieuze)
wereldbeeld met het moderne (technisch-mechanistisch); het laatste heeft de hele
mensheid tot eenheid gebracht. Daarnaast is er een tweede fundamenteel artikel van
Fritz Schmalenbach over de ‘Neue Sachlichkeit’, de Duitse realistische stroming der
twintiger jaren, gegroeid uit de Jugend-Stil, gekenmerkt door functionalisme in de
architectuur en realisme in de schilderkunst in reactie tegen het expressionisme, dat
in Duitsland in 1920 bankroet heet te zijn. Merkwaardige kronieken besluiten het
nummer.
SIAC-Mitteilungen. Red. Alfred Pfaffenholz, 3001 Arnum bei Hannover; uitg.
Siac-sekret. 5 Köln, Buchheimer Ring 4.
VIII/I-2, juni: Dit gestencild verschijnend ledenblad van de intern. vereniging van
christelijke kunstenaars bevat hoofdzakelijk berichten, die zeer beknopt worden
gehouden en vooral op gebeurtenissen i.v.m. het christelijk kunstleven betrekking
hebben.
Schwarz auf Weiss, uitg. Künstler-Union-Köln, Buchheimer Ring 4.
V/3, oogst 1973: Dit nummer bevat de referaten van de 5e Kirchenbau-Tagung,
die doorging in Mülheim in mei 11. Het algemene thema was ‘Das Andachtsbild in
unseren Kirchen’, het belangrijke probleem van de figuratieve voorstellingen in het
kerkgebouw. Hubert Luthe behandelt het theologisch aspect. Georg Wagner
onderzoekt of volksdevoties nog hun plaats moeten krijgen in deze tijd. Walter
Bunsmann bekijkt het probleem architecturaal, van uit de gedachte dat de kerk een
‘Raum zum Beten’ is, terwijl Josef Stimpfle de religieuze voorstellingen als
voorstellingen van de wereld van het heilige verdedigt.
Flits, Tijds. geredigeerd door personeel BRT, IJskelderstraat 24, Overijse.
Nr. 19: uit de inhoud: De Kist, kort verhaal door Jo De Meester; Mozart in de
Oostenrijkse Nederlanden, Karel Aerts; Louis Ghysebrechts, een meester in de
collage, Maurits Bilcke e.a., tekeningen van Maurits Bilcke en van Jo De Meester;
Kreatie, cursiefje van Jos Ghysen; Guillaume Leunens, door Maurits Bilcke en Phil
Mertens, e.a.; gedichten van M. Martens, Rik Dartan.
Nr. 20: uit de inhoud: De hedendaagse Beeldhouwkunst in België, Rik Sauwen;
Pensioen, Jos Ghysen; Mozart, Homo ludens, Karel Aerts; De jonge leeuwen, gedicht
door Maurits Bilcke; Leslie Dauw, Jan Neckers; tekeningen van Jo De Meester,
gedichten van A.K. Rottiers en Monique Martens.
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V.W.S.-Cahiers, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, abonnement 120 fr. per
jaar, giro 5167.79, Raf Seys, de Rumberg, Ringlaan, 8280 Koekelaere.
34, Karel Van Mander: dit nummer uit de 6de jaargang (nr. 4) wordt ingeleid door
Raf Seys en Joost Strosse. Hierin wordt een historisch beeld getekend van de
16de-eeuwse schilderschrijver, beroemd vooral om zijn ‘Schilderboek’. Verder in
dit nummer worden twee lange uittreksels uit zijn ‘Schilderboek’ geboden, nl. over
de gebroeders van Eyck en over Frans Floris (Frans de Vriendt). Een sonnet van hem
en twee over hem, nl. van Bredero en Vondel omkransen deze prozastukken.
Bibliografie en literatuur eindigen deze boeiende geillustreerde aflevering.
42, Achiel Van Acker: van deze sympathieke politicus lezen wij in deze aflevering
‘Nonkel Pier’ uit ‘Herinneringen, Kinderjaren’, ‘De Scheeptrekker van de Fraternité’,
uit ‘Herinneringen, Jeugd in oorlogstijd’, twee onuitgegeven gedichten en zeven
puntdichtjes. De inleiding bibliografie en literatuur is van Raf Seys; Richard Declerck,
eregouverneur Antwerpen schreef over A. Van Acker en de literatuur.
43, Roger Fieuw: Eind vorig jaar werd deze vroeg gestorven Roeselaarse schrijver
- redactielid van Vlaanderen - door de Marnixring herdacht: bij de toen uitgegeven
brochure vormt deze aflevering een noodzakelijke aanvulling. Het grootste deel ervan
immers is nu gewijd aan eigen werk, nl. een lang uittreksel uit zijn door de provincie
bekroonde roman ‘De Japanse Vissers’ (1959) en een negental aforismen uit dit
werk. Naast de interessante inleiding waarin historische-literaire gegevens met meer
menselijke afwisselen, zorgde Fernand Bonneure tevens voor de bibliografie en de
literatuur.
44, Daan Boens: Deze te Oostende geboren (1893) schrijver, van wie we in onze
jaargang 1971 nog een bundel ‘Lagune en Marmer’ - Boens was toen 80 jaar! hebben besproken heeft een rijk gevuld sociaal en literair leven achter de rug. Inleider
Raf Seys belicht alle facetten: samenwerking met de meest gerenommeerde auteurs
bij het stichten van literaire tijdschriften, zijn expressionistische gedichten, zijn
toneelwerken, zijn kwatrijnen. Uit de verschillende bundels werden elf gedichten en
vier kwatrijnen gebloemleesd. Bibliografie en literatuur eindigt ook deze geïllustreerde
uitgave. 45: Lucien Dendooven: Na de inleiding van de hand van Raf Seys, waarin
ons pas overleden redactielid en oud-verbondssecretaris naar leven en werk
voorgesteld wordt, volgen uittrek-
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sels uit ‘De helle dageraad’ en uit het recent verschenen boek ‘Ja boer, nee boer’,
dat in ons vorig nummer besproken werd. In de bibliografie op het einde van deze
interessante uitgave krijgen wij een beeld van het veelzijdige werk van Lucien
Dendooven (verhalend proza, essay en studie, historische schetsen, redactie,
samenstelling tijdschrift West-Vlaanderen, medewerking aan verzamelwerken,
tijdschriften, vertalingen en bloemlezingen). De literatuurlijst over hem en zijn werk
kan slechts deze waarde bevestigen.

Vrije tribune
Wij geminoriseerden
7.
Met nogal wat vertraging kwam dezer dagen ‘Vlaanderen’ nummer 132 binnen
mijn bereik. Begrijpelijkerwijze las ik met belangstelling het stuk ‘Wij
geminoriseerden’. Wat de auteur over de subsidiëring van de letteren zegt, boeide
mij sterk, doch ik acht het voorlopig niet noodzakelijk, er dieper op in te gaan.
Daarentegen werd ik getroffen door een paar aan mijn adres gerichte opmerkingen,
waar ik enige commentaar wens bij te verstrekken. Zij houden verband met de
moeilijkheden, welke zich in de ‘Vereniging van Vlaamse letterkundigen’ hebben
voorgedaan. Gezien er heel wat leden van voornoemd genootschap ook tot de groep
behoren, die ‘Vlaanderen’ publiceert, acht ik dat niet van nut gespeend.
De steller van het artikel zegt, dat ik om onbegrijpelijke redenen ontslag nam als
voorzitter van de V.V.L. Hoor ik tussen de regels te lezen, dat er met dit ontslag iets
niet volledig in orde is geweest? Hoe dan ook, de anonieme kroniekschrijver verplicht
mij volgende toelichting te geven.
In 1972 besloot ik mij niet meer verkiesbaar te stellen als bestuurslid. Op dat
moment werd mij echter medegedeeld, dat ik die beslissing té laat aan mijn
bestuursleden mededeelde. Om de boel niet in het honderd te schoppen, heb ik dus
mijn candidatuur als bestuurslid gehandhaafd. Ik werd met een voor die tijd groot
aantal stemmen weer in het bestuur van de V.V.L. gecatapulteerd. De uitslag van de
verkiezing leidde er zelfs toe, dat ik zowel van ‘linkse’ als van ‘rechtse’ zijde werd
aangezocht om het voorzitterschap op mij te nemen. Geen haar op mijn hoofd had
daar tot dusver aan gedacht. Gezien men er mij van overtuigde, dat het de beste
oplossing was om een zeker ideologisch evenwicht in stand te houden, heb ik na lang
en grondig overleg toegestemd.
Ik heb echter van tevoren duidelijk laten blijken, dat ik echt zélf als een
noodoplossing beschouwde, dat ik wel rekening hield met het feit dat ik het inderdaad
aanbevelenswaardig vind op de voorzitterszetel van de V.V.L. een erkend schrijver
te zien (noem dat voor mijn part pretentie), maar in elk geval niet van zins was mij,
hoe dan ook, in het presidentieel ambt vast te bijten en mij voorlopig slechts tot één
jaar wenste te verbinden.
Geruime tijd voor de dramatische verkiezingen van 1973 heb ik mijn collega's bij
herhaling mondeling en daarna ook ‘officieel’ schriftelijk medegedeeld, dat ik de
plaats voor een andere voorzitter wenste te ruimen. Men bezwoer mij, het niet te
doen. Toen ik voet bij stek hield stelde men mij voor, dat ik slechts na de verkiezingen
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zou aftreden. Een nog goed te keuren wijziging van de statuten, die echter volkomen
haalbaar leek, zou zulks mogelijk maken.
Maar... Op de jaarvergadering waren er niet voldoende leden aanwezig om er die
wijziging door te drukken. Inmiddels werd er een nieuwe beheerraad verkozen. De
uitslag is de lezer van ‘Vlaanderen’ bekend. Het feit, dat het bestuur, op mij na,
integraal katholiek werd, bracht een aantal moeilijkheden mede, waarvan ik hier
onmogelijk de historiek kan maken.
Geen enkel eerlijk mens in of buiten het bestuur zal echter zeggen, dat ik mij van
de nieuw gekozenen heb gedesolidariseerd. Mijn standpunt was, dat zij op eerlijke
demokratische wijze verkozen waren. Ofschoon ik het werken met drukkingsgroepen
betreurde, heb ik ook duidelijk gezegd, dat ik de bekommernis van onze katholieke
leden begreep en dat, éénmaal hun aandacht gesensibiliseerd voor wat er in de V.V.L.
gebeurde of kon gebeuren, hun niet te onderschatten meerderheid onder het
‘kiezerscorps’ in acht genomen, de uitslag van de verkiezing volkomen logisch was.
De toestand evolueerde echter in een snel tempo en een aantal katholieke collega's
besloten uit te treden om door anderen vervangen te worden. Zelf ben ik hoegenaamd
niet geestdriftig geweest over deze regeling, welke een democratische
verkiezingsuitslag vernietigde. Inderdaad is voor mij het gaaf houden van het
democratisch principe ontzaglijk véél belangrijker dan de hoeveelheid gelovigen of
ongelovigen (om er de politieke kleuren dan nog buiten te houden) in de beheerraad
van onze V.V.L. Maar goed, ik sloot mij aan bij wat het bestuur zélf had beslist.
Toen dit alles ten slotte op poten stond, vond ik, dat ik mijn plicht had gedaan, en
als de spreekwoordelijke Moor met een gerust geweten kon gaan.
Dat is de waarheid, niets dan de waarheid en zo God de zaken wat in het oog heeft
gehouden, zal hij mij ook helpen...
Ik heb er het voorzittersambt aan gegeven, omdat ik al ruim een jaar van zins was
van welke post ook in het bestuur af te zien. Hier is hoegenaamd niets geheimzinnigs
aan. Toch besef ik maar al te best, dat sommigen er nauwelijks of helemaal niét bij
kunnen, dat ik zonder hartzeer aan zo'n eervol ambt kon verzaken. Om dergelijke
zaken toe te lichten, hoort men volstrekt openhartig de indruk geven op
zelfingenomenheid te berusten. Tant pis. Ik heb mij niet aan de voorzitterszetel
vastgeklampt omdat ik als schrijver in feite alleen belang hecht aan het schrijverschap.
De rest is franje. Belangrijk zijn de boeken die men publiceert, niet de eervolle titel
van voorzitter van de V.V.L. Dit is geen non-conformisme pour les besoins de la
cause, doch ik kan er best in komen, dat men dergelijke overwegingen niet aanvaardt.
Inderdaad is het zo, dat voor sommigen zo'n voorzitterschap een levenskwestie wordt.
Welnu, voor mij was het een vervelende, tijdrovende en soms vernederende
bijkomstigheid, die geen uitstaans had met de literatuur. Ook mijn opvolger Bernard
Kemp kan niet anders, dan de betekenis van het ambt derwijze relativeren. Doch hij
is hardnekkiger en hecht mogelijk iets meer betekenis dan ik aan de overweging, dat
er nu éénmaal iemand de taak op de schouders moet nemen. Ik ben gelukkig, dat hij
geen naïeve ziel is, want naïeve zielen houd ik in dergelijke omstandigheden voor
gevaarlijk.
Voilà. Ik ben niet weggelopen voor moeilijkheden van welke aard ook. Toen alles
weer op gang was gebracht in de V.V.L. heb ik gewoon een reeds vroeger getroffen
beslissing ten uitvoer gebracht.
Er is een tweede opmerking in het stuk ‘Wij geminoriseerden’, die ik als een echte
schop in mijn richting beschouw. Tijdens de hierboven summier geschetste
gebeurtenissen zou ik in verklarende interviews met de pers en de radio loopjes met
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de waarheid hebben genomen. Dergelijke beweringen néém ik niet. Wat ik (zij het
in flodderig-haastige interviews, op één uitzondering na steeds via de telefoon) heb
verklaard, strookte steeds met de werkelijkheid. Een werkelijkheid, dat ligt inmiddels
voor de hand, die van dag tot dag, soms van uur tot uur evolueerde, en die
onvermijdelijk doorheen het prisma van mijn eigen inzicht en visie tot uiting kwam.
Maar ‘loopjes met de waarheid nemen’ is een eufemisme voor liegen. Welke leugens
kan de kroniekschrijver van ‘Vlaanderen’ mij in dit verband toedichten?... Ik ben
een vervelende kerel, dat moet hij vooraf weten. Ik lieg namelijk nooit. Of het uit
congenitale eerlijkheid is, weet ik niet. Wel weet ik, dat het ontzettend gemakkelijk
is: je hoeft niet te onthouden wié je wàt hebt wijs gemaakt en het bespaart je dus het
gevaar, voortdurend in affronten te vallen. Uit de verdachtmakingen, die aan mijn
adres werden geuit in ‘Wij geminoriseerden’, is ééns temeer gebleken, dat men een
gecompliceerd, mogelijk zelfs ongeloofwaardig man wordt, wanneer men niet aan
huichelarij en totentrekkerij mee doet. Daarenboven is het zo, dat men aldus
onwillekeurig voor sommigen bijzonder gevaarlijk wordt. Maar dàt is een andere
geschiedenis...
Hubert Lampo
N.v.d.R.: Eerlijke vragen zijn eerlijke antwoorden waard.
1. Als wij schreven dat Lampo om onbegrijpelijke redenen ontslag nam als
V.V.L.-voorzitter, dan zat daar helemaal niets tussen de regels. Maar wie zich de
V.V.L.-toestand van februarimaart jl. even terug voor de geest haalt, zal moeten
toegeven dat Lampo's ontslag op een zo cruciaal moment toch mocht bestempeld
worden als onbegrijpelijk. Als wij goed kunnen
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Mogen wij U vragen NU reeds te herabonneren?
Dan kunt U nog in aanmerking komen voor de Vander Plaetse-langspeelplaat, waarop
vóór 15 november alle bestellingen moeten geboekt zijn ten einde de oplage te
bepalen.
Herabonnering + LP-plaat: 468 fr. (318 + 150)
Steunabonnement (met LP-plaat): 600 fr.
Beschermend lid (met LP-plaat): 1.000 fr.
Voor de administratie is het noodzakelijk Uw volledig adres met postnummer te
bezitten. Gebruik daartoe het betalingsformulier dat in dit nummer berust. Bij
adreswijzigingen ook Uw vroeger adres mededelen.
Er werden reeds vele honderden inschrijvingen op de Vander Plaetse-plaat
ontvangen, maar een twintigtal ervan zijn onuitvoerbaar, wegens ontbreken of
onvolledigheid van het adres... Schrijf ons als U vermoedt bij die twintig te behoren...
lezen, werd dit trouwens zo ervaren in het V.V.L.-bestuur zelf (zie ‘Mededelingen’,
april 1973, blz. 37-38). Wij geven echter grif toe, dat Lampo, als vrij man in een vrij
land, ontslag kon nemen wanneer het hem zelf beliefde. En óf wij geloven dat hij
het zonder hartzeer deed! 2. De kroniekschrijver van ‘Vlaanderen’ wil al evenmin
liegen als Lampo. ‘Een loopje nemen met iets’ is nog steeds geen synoniem van
‘liegen’. Van Dale zegt dat een ‘loopje’ o.m. is: een ‘listige trek’, ‘streek’,
‘kunstgreep’, maar vermeldt nergens dat het een ‘leugen’ is.
En nu de waarheid en niets dan de waarheid! In een radio-interview (uitgezonden
in ‘Actueel’), waar wij toevallig een bandje van bezitten, verklaarde Lampo, dat hij
er nooit aan zou gedacht hebben ontslag te nemen als V.V.L.-voorzitter, indien de
uitslagen van de V.V.L.-verkiezingen van februari 1973 gerespecteerd gebleven
waren, m.a.w. indien een aantal ‘katholieke collega's’ niet waren uitgetreden om
vervangen te worden. In het bovenstaande stuk geeft Lampo dit trouwens duidelijk
toe. En nu leggen wij daarnaast de ‘Mededelingen’ van de V.V.L., april 1973, blz.
33, waar spraak is van Kemps voorstel dat 4 leden ontslag zouden nemen - voorstel
waarover een geheime stemming plaatshad. Er waren 5 stemmen vóór, 5 tegen en 1
onthouding. Bij een staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend en
(nu citeren wij letterlijk): ‘Hij (Lampo) beschouwt dit voorstel als een positief element
en het wordt aanvaard’!
Kortom: de dubbelzinnige houding van Lampo (in de pers verklaren dat hij tégen
het uittreden van 4 leden was - in het V.V.L.-bestuur handelen alsof hij het een
positief element vond) hebben wij bestempeld als ‘loopjes met de waarheid nemen’.
Wij menen dat dit volstaat. Er zijn nog andere aanwijzingen in enkele
kranteninterviews, maar wij willen er geen feuilleton van maken, om de goede reden,
dat wij nooit, maar dan ook nooit, Lampo's goede trouw hebben betwijfeld. Hij is
een beminnelijk man, die omwille van zijn faire houding door gelijkgezinden tekort
werd gedaan en die het stukken makkelijker zou gehad hebben, indien hij had
meegehuild met de vrijzinnige wolven in het literaire bos. Als wij hem pijn hebben
gedaan, dan verontschuldigen wij ons van harte: het is geenszins onze bedoeling
geweest. Het zou ons natuurlijk bijzonder verheugen als hij bij gelegenheid in dit

Vlaanderen. Jaargang 22

tijdschrift even dieper kon ingaan op de subsidiëring van de letteren... vermits wat
wij daarover schreven hem toch sterk heeft geboeid...
8.
De kloof tussen de kunst en het publiek is heden ten dage een belangrijk probleem
geworden. De verwarring is groter dan ooit. Sinds de bevrijding heeft een groep
vrijzinnigen de stuurknuppels in handen genomen. Ze maakten zich meester van de
literaire commissies, jury's, tijdschriften en de Vlaamse penclub, deelden prebenden
en prijzen uit, zorgden voor afname door het ministerie van boeken en voor vertalingen
van Vlaams werk in het buitenland. De gelovig-georiënteerden bleven meestal in de
kou staan, ten minste indien ze niet wilden meewerken aan het opzet van de
vrijzinnigen. De termen links en rechts - bij wijze van spreken - hebben veel van hun
oorspronkelijke betekenis verloren. Immers, er werd sinds jaren gelaboreerd aan het
pluralistisch masker ten behoeve van. We kunnen de auteurs m.i. beter aldus indelen:
de aan-de-potzitters en dezen die niet aan de pot zitten.
...
Albert de Longie

Artistieke bedenkingen
Alleen maar afval?
Er is een knap albumpje verschenen dat het creatieve drukken van de uitgeverij
Rosbeek te Hoensbroek illustreert. Het heet ‘Alleen maar afval?’ Daarin zijn
vierendertig afdrukken opgenomen afkomstig van dertien grafici. Dingen die normaal
voor deze mensen afval betekenen zoals plakletterresten, copieproeven, spuitresten,
proefschetsen, onkostenberekeningen, de sporen van penseelreinigingen op papier
of zelfs op een afgedankt onderbroekje. De begeleidende tekst noemt dit: ‘sporen
van moeizaam zoeken en tasten naar het beste resultaat. Alleen door vallen en opstaan
worden resultaten bereikt die iets betekenen. Bestoven schilfers van de metselaar,
de verfspatten op de ateliervloer, de deegresten van de bakker, het heeft allemaal
iets van trieste berusting. Afval dat het net niet heeft gehaald, evenmin als het in
vergetelheid wegzinkende filmsterretje of de eeuwige knecht in de wielrennerij’.
De bedoeling was hier een staaltje te geven van perfecte drukkunst en het
ongelooflijke dat hierin is bereikt. Middelerwijl heeft dit reclame initiatief een veel
dieper aspekt laten doorschemeren nl. dat men uit de mond van vakmensen zowel
uit de grafische als uit de plastische kunst de bemoedigende bevestiging krijgt dat
een kat een kat moet genoemd worden. Men heeft onze kunsthorizon dichtgegooid
met afval die tot kunst is verheven, daar waar het eerlijkerwijze stille verdwijnende
getuigen hadden moeten blijven van nog steeds te verwachten resultaten. De meeste
van onze musea zijn daardoor grandioze mestvaalten geworden.

Een minuut stilte...
Er is eindelijk hoopvol nieuws voor het onderwijzend personeel dat naast zijn ambt
nog de moed opbrengt een zelfstandig beroep in de lijn van dit ambt uit te oefenen.
Na drie jaar onverpoosde strijd door het ‘Actiecomité ter bescherming van de
leraars met bijambt’ is praktisch het volgende bereikt: een besluitwijziging: het is
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mogelijk titularis van een ambt te zijn dat gelijktijdig met een of meer zelfstandige
beroepen wordt uitgeoefend, die elk afzonderlijk of samen 60 pct. van de wekelijkse
prestaties in beslag nemen, die normaal worden geleverd door diegene, die dit of
deze beroepen uitsluitend uitoefent. De verschuldigde bezoldigingen, die voor de
inwerkingtreding van deze wet worden uitbetaald, zullen alleen teruggevorderd
worden in geval de betrokkenen onoprechte verklaringen hebben ondertekend. Dit
moet nog goedgekeurd worden door de Kamer. Er gaat een zucht van verlichting
door de rangen van de duizenden met het zwaard boven het hoofd. Daarom: even
het petje lichten voor Senator De Bondt samen met de harde werkers van het eerste
uur; en verder een minuut stilte voor alle direkteurs van alle scholen die op een zo
onversaagde en glansrijke manier ‘afwezig’ waren op de beslissende vergaderingen
waartoe zij werden uitgenodigd en waarop zij mede aan de bescherming van hun
personeel hadden kunnen werken.

Dolende ridders
Als dolende ridders trekken jaarlijks, na een ongelukkige ervaring, een massa
studenten de scholen langs op zoek naar een strijdperk waar zij zich zonder de balast
van de wiskunde aan hun begaafdheden kunnen wijden. Wie helpt deze mensen?
Wij kennen menig strijder tegen het gebruik van het dialect omdat hij meent daardoor
onze culturele ontwikkeling te bevorderen. Er is echter nog nooit een congres, een
voordracht of zelfs maar een efficiële discussie geweest nopens de nutteloosheid van
de wiskunde in het kunstonderwijs.
Niemand zal wel zo onverstandig zijn te gaan beweren dat wiskunde a priori zonder
zin is, doch het is dunkt mij, eerder dan het dialect, een culturele handicap wanneer
men daardoor kansen ontneemt, toekomsten verbrijzelt of illusies afkapt.
Wanneer goede, in de wiskunde gewiekste humaniorastudenten zich plots naar
het kunstonderwijs richten en bij het zich aanmelden werken voorleggen, die allicht
onder leiding van hun tekenleraar zijn gemaakt, dan blijken deze steeds van zulk een
verbazend laag gehalte te zijn dat de beoordelaars tot de bedenking komen dat wanneer
met dezelfde maat zou zijn gemeten als in de wiskunde, deze mensen er nooit zouden
zijn doorgeraakt. Ofwel men gebruikt dezelfde maatstaf of men schaft het af. Want
het is pijnlijk kerngezonde, begaafde ke-
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rels zonder verdediging te zien aftakelen wegens het missen van een weleens
ontsierende, mathematische bult als embleem van een overgecalculeerde wereld.

H.K.T.-realisme
Wij worden steeds maar vindingrijker waar het erom gaat niet-zelf-gecreëerde
kunstwerken te creëren. Waar het gaat om onomstootbare, blijvende waarden moeten
wij zeker terecht bij het H.K.T.-realisme dat onder de benaming ‘huis- tuin- en
keukenrealisme’ is geregistreerd. In dit meta-symbolische, onpathetische stilisme
loopt de realiteit parallel met de realiteit, om zo te zeggen een realiteitstandem die
het leven van de kunst verruimt in een tweedimensionale driedimensionaliteit. In
deze grijpbare voorstellingen begint het geheimzinnige daar waar het intellekt
jammerlijk te kort schiet. Wij hoeven dus ons intellect even opzij te schuiven, in het
niet bewuste te laten glijden, over het banale heen, naar het superbanale. Deze
kunstenaars, apostelen dezer nieuwe strekking, hebben zich derhalve helemaal op
dit banale ingesteld. Zij hebben een banale vrouw en banale kinderen in een banaal
huis. Wat ze eten of spreken is van een banaliteit die superieur is.
De bekendste werken, die al heel wat Europese musea zijn afgereisd zijn, wat de
integratie van het ‘huis’ in deze superkunst betreft, bv.: verjaardagszetels en dito
postuurkes die niet meer nutteloos zullen rondhangen; sofakussens met
aderverkalking; een conferentietafel met ingebouwde secretaris; een open haard met
douche; heteluchtradiatoren op fietswielen; een klankinstallatie met rode pruik; een
leeslamp met kwaadaardig gezwel.
In de sfeer ‘tuin’ ontstonden volgende werken: een tuinslang met
blindedarmontsteking; een hark in conflict met een andere hark; een kruiwagen met
grill; een tuinhek met één klomp en één slof; twee stokrozen met groene bril; een
half dozijn graszoden met madeliefjes en slagroom.
De ‘keukenscènes’ zijn beslist niet minder banaal: een lekkende koperen kraan
met zakdoek; een weegschaal zonder aardappelen; een grijze vloermat met geplukte
kat; een ventilator met spaghetti; halve peren in boenwas; een oorlepeltje suiker;
soep met twee zuigrietjes; een langharige zwabber met krulspelden; een pudding met
oorverwarmers. Het is onmogelijk de speciale ernst in deze poëtische
surrealiteitsoverschrijdingen te negeren. Het informele gaat hier hand in hand met
het absolute. Het is bovendien absoluut banaal, dat lijdt geen twijfel en is als dusdanig
indrukwekkend. Het roept literaire associaties op die intens aan supermarkten doen
denken. De suprematische kracht die ervan uitstraalt breng deze kunst dichter bij het
volk, datzelf wel weet wanneer het beetgenomen wordt.
Het is onderhand een universeel schandaal geworden waar wij collectief aan
meewerken nl. als wij onze oude tuinslangen en dergelijke zo maar met de
vuilniswagen meegeven, hoe bestaat het, zijn wij dan helemaal! Deze collectieve
waanzin geplaatst in het licht van deze informele tentoonstellingen doet ons beseffen
dat alleen de H.K.T.-realisten de tijd zullen trotseren. Zij zijn bovendien, en dit is
een overlevingskans te meer, de enigen die door middel van de kunst ons leefmilieu
letterlijk en figuurlijk in orde kunnen brengen.
Albert Setola
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Zoekertjes
Jaak Maertens, Meelbessenstraat 1, 8880 Roeselare, heeft volgende nummers ter
beschikking:
jg. 2(1953), nrs. 1 2 4 5 6 - jg. 4(1955), nrs. 1 2 3 4 - jg. 9(1960), 53 54 - jg.
11(1962) nrs. 62 63 65 66 - jg. 12(1963), 68 70 72 - jg. 13(1964), 73 74 75 76 78 jg. 14(1965) nrs. 82 84 - jg. 15(1966), volledig - jg. 16(1967), nrs. 91 92 93 94 95 jg. 17(1968), volledig - jg. 18 (1969), volledig - 19(1970), nr. 110 111 115 116 +
jaarboek - 20(1971), nrs. 117 118 119 120 121.
Te koop: de Standaard der Letteren van 1949 tot 1972 (24 ‘jaargangen’) (adres:
A. Caluwaerts, Waterstraat 133, 9110 - Sint-Amandsberg).
Raf Seys, ‘De Rumberg’, Ringlaan, 8280 Koekelare, zoekt van ‘West-Vlaanderen’:
jg. I, de nrs. 3 en 6; jg. III, nr. 6.
Luc Daems, Bredabaan 796, 2060 Merksem, zoekt het Erasmusnummer, Vl. 89,
en jg. 1953 van Boekengids.
Een buitenkansje! De volledige reeks ‘(West)-Vlaanderen’ te koop tegen 500 fr.
per jaargang. Inlichtingen: Julien Van Remoortere, Pontonstr. 12, 8400 Oostende
(tel. 059/771 81).
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I

[nummer 136]
Beknopte bio-bibliografie
Geboren te Tielt op 30 december 1903.
Van 1926 tot 1939: acteur bij ‘Het Vlaamse Volkstoneel’.
Van 1926 af: optreden als declamator in binnen- en buitenland: van Maaseik tot
De Panne; Lisieux, Rijsel, Steenvoorde; Nijmegen, Valkenburg, Groningen, Tilburg,
Den Haag, Amsterdam; Münster, Lüneburg, Paderborn, Dessau, Braunsweig,
Hannover, Hamburg, Berlijn; Milaan, Rome; Amerika en Canada: Montreal, Delhi,
Moline, Washington, New-Jersey.
Medewerker aan Radio- en T.V.-instituten.
Bestendig medewerker aan de wereldzender van Radio Vaticana.
Leraar toneel, Stedelijk Muziekconservatorium te Kortrijk.
Leraar-dictie, middelbaar onderwijs.
Optreden in onderwijsinstituten, in opdracht van het Ministerie van Nationale
Opvoeding, provinciale- en gemeentebesturen.
Medestichter en lid van de redactieleiding van het tijdschrift ‘Vlaanderen’.
Voorzitter dramatische kunst C.V. Kunstenaarsverbond vanaf het begin.
Voorzitter van de Auditiecommissie voor het gesproken woord, B.R.T.
Studio-Kortrijk.
Jurylid van de Commissie der ‘Visser-Neerlandiaprijzen’ te Den Haag; voor de
examens in de voordracht- en toneelspeelkunst in Conservatoria, Toneelinstituten
en Muziekacademiën.
Lid van de ‘Toneelcommissie van de Koninklijke Stadsschouwburg’ te Kortrijk;
van de raad van beheer van de ‘Vereniging tot het behoud van eigen cultuurgoed’ te
Brugge; van het ‘Jozef-Lootensfonds-Verschaeve-archief’ te Knokke; van de
‘Provinciale Raad voor Bibliotheken’ te Brugge; van het ‘Comitee voor uitvoering
en leiding van de Frans-Vlaamse Cultuurdagen’ te Waregem.
Regisseur van:
Vondel: Jozef in Dothan, Adam in ballingschap, Lucifer; Schiller:
Wilhelm Tell;
Molière: De vrek, De burger-edelman;
Middeleeuwen: Reynaert de Vos, Beatrijs, Elckerlyc; Shakespeare:
Macbeth, Coriolanus, Julius Caesar; T.S. Eliot: Moord in de
Katedraal; P. Claudel: De boodschap aan Maria;
Sofokles: Antigone, Filoktetes; S. Zweig: Jeremias; Gr. Greene:
Gewijde handen;
J. De Hartog: Schipper naast God;
F. Hochwälder: Het heilig experiment;
Ch. Bertin: Christoffel Colombus; E. Robles: Montserrat; A.
Strindberg: Dodendans; Jozef
van Daele: Kaïfas; Jaak Stervelynck: Eén seconde eeuwigheid; Tone
Brulin: Potopot;
Jacques Coryn: Een lach ergens, Van materie tot heerser.
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1949
Diksmuide. - Dor. Sayers: Koning van smarten.
Lokeren. - Ant. Vande Velde: St.-Laurentiusspel.
1950
Izegem. - P. Godfried: De zeven vreugden van Maria.
1952
Kortrijk. - W. Putman: Guldensporenspel.
Averbode. - Gery Helderenberg: Mariaoratorium.
1953
Antwerpen. - P. Hardy: Vaar mee, kameraad.
1954
Gent. - J. van Daele: Jubelspel A.C.V.
Kortrijk: Mariastoet.
1956
Roeselare. - A. Demedts: Rodenbachspel.
1957-58
Edegem. - Eug. Winters: Maria's mysteriespel.
1960
Kortrijk. - Praalstoet van de Nederlandse taal.
1961
Hulst (Nederland). - Reynaert de Vos-optocht.
1963
Avelgem. - Stijn Streuvels en André Demedts: De oogst.

Ontwerper en regisseur van:
1954
Tielt: Mariale stoet.
1955
leper: Kattestoet.
Zwevegem: Jubelstoet.
1956
Roeselare: Rodenbachstoet.
St.-Niklaas: Sint-Niklaasstoet.
1959
Lebbeke: Magnificat.
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II
Bibliografie:
1939
Practische uitspraakleer - Drie uitgaven uitverkocht.
1942
Het lied der Geuzen, strijdgedichten verzameld door A. Vander
Plaetse.
Uitg. Lannoo, Tielt
1944
Dietsche Balladen, verzameld door A. Vander Plaetse. Uitg. Lannoo,
Tielt.
1948
Wezen en techniek van de voordrachtkunst.
Uitg. Lannoo, Tielt.
1960
Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel.
Uitg. Keurreeks-Davidsfonds, Leuven.
Uitverkocht.
1963
Valavond (gedichten). Familie-uitgave.
1964
Cyriel Verschaeve, zoals ik hem heb gekend.
Uitg. Rozengaard, Deerlijk.
1969
Van horen zeggen. Eigen uitgave.
1974
Levensverhaal (postuum) Uitg. Lannoo, Tielt.

Fonoplaten:
1936
Verschaeve-fonoplaten.
Uitg. Zeemeeuw, Brugge. Uitverkocht.
1937-48
Nederlandse fonoplaten.
In samenwerking met Prof. Dr. E. Blancquaert, hoogleraar te Gent.
Uitg. De Sikkel, Antwerpen. Uitverkocht.
1955
Stichter van ‘De Westvlaamse Discotheek’.
Uitg. C.V.K.V. - Tijdschrift West-Vlaanderen (Vlaanderen).
1958
G. Gezelle: Kerkhofblommen & Het kindeke van de dood.
Uitg. Inelco, Brussel. Uitverkocht.
Nederlandse balladen.
Uitg. Inelco, Brussel. Uitverkocht.
1959
F. Timmermans: Boerenpsalm & Adriaan Brouwer.
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Uitg. Inelco, Brussel. Uitverkocht.
1971
Stijn Streuvels: Bomen, De teleurgang van de waterhoek, De
Vlaschaard.
Uitg. Barcley.
1973
Herdenkingsplaat (postuum) Uitg. CVKV.

Programmatitels voor voordrachtavonden:
Bloemlezing uit de Nederlandse letterkunde.
Een bondig overzicht van de merkwaardigste
scheppingen uit de Noord- en Zuidnederlandse en
Zuidafrikaanse letterkunde.

De klassieke letterkunde.
Belangrijkste fragmenten uit het werk van de klassieke
auteurs.

De dramatische letterkunde.
Causerie over het wezen van de dramatiek en voordracht
van dramatische fragmenten.

Balladen en verhalen.
De strijdlyriek en de satire.
Bloemlezing van teksten in verband met de belangrijkste
gebeurtenissen uit onze geschiedenis, de Vlaamse
Beweging, onze sociale- en cultuurstrijd.

De passie in de letterkunde.
Keuze uit de Nederlandse literatuur.

Gezelle & Streuvels.
Causerie over hun leven en werk, voordracht uit hun
werk.

Cyriel Verschaeve.
Causerie over zijn leven en werk, voordracht uit zijn
werk.

Huldeboeken:
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1951
Huldeboek Antoon Vander Plaetse,
Uitg. Lannoo, Tielt
1963
Antoon Vander Plaetse, 60, huldeboek A. Vander Plaetse 60 jaar,
aangeboden door A.W.T., C.V.K.V., Davidsfonds West-Vlaanderen.
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Editoriaal

Foto Gazet van Antwerpen.

Dat de Raad van Beheer van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond en de
Redactie van het Tijdschrift Vlaanderen, onmiddellijk na het afsterven van Antoon
Vander Plaetse, ertoe besloten een aflevering integraal te wijden aan een der meest
prominente Vlaamse Kunstenaars van de tijdsperiode die we pas beleefd hebben,
beklemtoont de hoge waardering die Vlaanderens meest eminente
voordrachtkunstenaar mocht genieten. Dat die waardering algemeen is mocht al
direct blijken uit het massaal aantal inschrijvingen op de langspeelplaat die met dit
nummer van ‘Vlaanderen’ gepaard gaat. En waar de Bank van Roeselare en
West-Vlaanderen onmiddellijk entoesiast akkoord ging om deze
honderd-zes-en-dertigste aflevering ruim te financieren garandeerde zulks de
mogelijkheid om het unaniem genomen initiatief voortreffelijk uit te werken.
Hoe kon dat beter dan zowel in het nummer als op de plaat Antoon Vander Plaetse
zelf aan het woord te laten komen. Op de langspeelplaat als declamator van gedichten
of prozateksten van Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach, René De Clercq, Karel Van
de Woestijne, Wies Moens, Paul Van Ostaijen, Marnix Gijsen, Willem Elsschot,
Karel van den Oever, Albe, André Demedts, Hugo Claus en van Antoon Vander
Plaetse zelf. In ‘Vlaanderen’ met teksten door hem zelf geschreven en die zijn hoge
competentie onderstrepen niet enkel op het terrein van de voordrachtkunst maar ook
op het gebied van de publicaties, de toneelspeelkunst en de poëzie. Dat daaraan nog
een levensverhaal en enkele getuigenissen konden toegevoegd, danken we aan de
spontane medewerking van enkelen zijner goede vrienden en bewonderaars.
Persoonlijk hebben we Antoon Vander Plaetse vele jaren van dichtbij meegemaakt.
Hij was een fantastische vriend! In alle opzichten een voorbeeld als mens wat dan
het meest opmerkelijk tot uiting kwam in zijn schoon gezin. In zijn kunstenaarschap
ervaarden we steeds opnieuw datgene wat nu in alle talen en op alle mogelijke
manieren wordt nagestreefd: verbondenheid met het volk. Hoe enorm groot de invloed
van Antoon Vander Plaetse geweest is bij de vorming van een effectief Nederlands
taalbewustzijn van de Vlaamssprekende Belg zal niet enkel de toekomst nog uitwijzen
maar is nu reeds een vaststaand feit. Als zowat iedereen in Vlaanderen nu hoge
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interesse en appreciatie is gaan betonen voor het spreken van goed Nederlands, wel
dan is zulks in de eerste plaats te danken aan Antoon Vander Plaetse. Hoger toonbeeld
van reële burgerzin is nauwelijks voorstelbaar.
Deze eerbetuiging nemen wij trots op onze rekening omdat wij weten dat terzake
elke bewuste Vlaming achter ons staat.
Hector Deylgat
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Tot weerziens!

Het herfsttij in het leven mildert ons verdriet, sluiers benevelen de ontgoochelingen
in het geheugen.
De avondschemer strijkt neer; met een milde glimlach neemt het licht afscheid
van de stervende dag.
Straks dompelt de nacht van het aards verleden in vergetelheid, maar in de
fluweelzachte transen zullen luisterrijke sterren pralen.
Nu moet ik leren oud worden...
Afstand doen van de persoonlijke opvattingen, mij verheugen in de geest en de
strevingen van de jeugd. Niet treuren om de steeds ruimer wordende cirkel van de
eenzaamheid en de krimpende kring, dag na dag, van waardering en genegenheid.
Verzoend met het lot en met de medemens, getemperd door het lijden, dankbaar
voor veertig jaar persoonlijke vrijheid, hartstochtelijke bezieling en voor het geschenk
van een vreedzaam gezinsleven; gezegend met de liefde tot de schoonheid en de
waarheid en met de adel van de vriendschap.
Een vrome wens, de laatste!
Gevrijwaard blijven van lichamelijke aftakeling en verschrompeling van de geest;
bevrijd van vernederende zorgen; verlost van kwellende onzekerheden en de angst
voor het ‘Niet’; heengaan met het mals gevoel dat later ergens een mens, monkelend
om een serene herinnering of een kwinkslag, aan mij denkt.
Graag zou ik de ogen sluiten bij valavond, wanneer de vonken van het knetterend
aardappellover, samen met de paarse gloed van de herfstzon, uitdoven.
Vaarwel zeggen op het vreedzaam uur van het Salve Regina, met de hoop op het
eeuwig morgengloren...
Antoon Vander Plaetse
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De weg van een man

Antoon Vander Plaetses Levensbericht
In de voormiddag van donderdag de achtste februari kwam Germaine in mijn kamer
en zei: ‘Kristiaan Vander Plaetse vraagt je aan de telefoon.’ Voor ik hem gehoord
had, wist ik al wat het zou zijn. ‘Vader is vanmorgen overleden.’ 's Avonds te voren
had Antoon, verraderlijk zoals dat gaat, een hartaanval gekregen. De hele nacht
hadden de dokters gepoogd hem te redden.
Sinds lang had hij met zijn vrouw afgesproken, als het ooit slecht ging, dat zij bij
elkaar zouden blijven tot het bittere einde. De dokters vroegen haar toch naar huis
te gaan en beloofden haar te halen mocht het niet anders meer kunnen. Omer Tanghe,
zijn oudleerling en vriend, berechtte hem en zijn vrouw, terug gehaald, was erbij
toen hij stierf bij dageraad.
De wereld draaide verder met de drukte van iedere dag. Ik was bij Antoon in de enge
doodcel van het ziekenhuis waar hij opgebaard lag, om afscheid te nemen, met een
kruisje en een laatste blik, die trachtte het beeld van zijn gezicht te bewaren, tot eens
achter die blik het bewustzijn zal uitgedoofd worden. De doden zijn anders dan de
levenden. Zij tonen iets dat gedurende hun leven verborgen bleef en wat alsnog op
hun gezicht aan alledaagse bekommernissen geschreven stond is uitgewist. Hij
glimlachte zoals iemand die het vermakelijk vindt naar een gesprek te mogen luisteren,
terwijl het is alsof hij sliep.
Die avond toen de duisternis ingevallen was, ben ik alleen gaan wandelen, zoals
ik gewandeld heb de dag dat Streuvels overleden was. Kieviten vlogen op waar ik
voorbij liep en de herinneringen van dertig jaar ver leefden weer op. Veel keren heb
ik bij Antoon Vander Plaetse in dezelfde auto gezeten, om naar een gezamenlijk
optreden of een vergadering te rijden. Dikwijls tussen oktober en mei, dikwijls in
het donker bij regen of mist, soms onder een heldere vrieslucht met pinkelende sterren
of toen het gesneeuwd of geijzeld had langs gladde wegen. Reeds jaren was het, dat
wij elkaar zo goed kenden, dat wij tien minuten mochten zwijgen, zonder te hoeven
vrezen dat wij van elkaar zouden denken dat wij slecht geluimd waren.
Antoon keek met waakzame blik voor zich uit, hij hielp de gevaren ontdekken die
een nachtelijke autobestuurder bedreigen en op een bepaald ogenblik haalde hij uit
zijn binnenzak een papieren zakje waarin een paar boterhammen gewikkeld zaten.
Zijn avondeten, zei hij. Hij hield nochtans van een lekker maal, maar als hij ergens
gedeclameerd had, had hij geen honger. Thuis zou hij nog een glas drinken en aan
zijn vrouw vertellen hoe de avond geweest was. Hij en zijn publiek, zij waren beiden
dankbaar. De mensen in de zaal hadden het door hun handgeklap bewezen, zij hadden
hem omringd toen hij gedaan had, een van zijn boeken gekocht en hem gevraagd het
te tekenen.
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Zijn succes maakte hem gelukkig en daaraan denkend berekende hij weleens
hoeveel tienduizenden er naar hem als voordrachtkunstenaar of toneelspeler geluisterd
hadden. Hun allen had hij schoonheid meegedeeld en met die schoonheid een beetje
van zich zelf. ‘Zij waren tevreden, zij waren opgetogen,’ zei hij dan, want hij geloofde
aan de bezielende kracht van de kunst.
Natuurlijk wist hij wel dat er waren die hem niet waardeerden en verklaarden dat
hij tot een voorbije tijd behoorde. ‘Als zij het beter kunnen, zoveel te beter,’ zei hij,
zonder wrok, zelfs zonder wrevel. Konden zij het beter? Feit is dat Antoon Vander
Plaetse altijd weer gevraagd werd, gans het land rond en dat hij bij niemand aandrong
om nogeens een kans te krijgen. Waar zijn ze die in een halve eeuw vierduizendmaal
op een podium stonden en nog altijd naar dezelfde plaatsen terug moesten?
Hij vertelde over zijn leven, zoals hij erover geschreven heeft, afwisselend ernstig
en schertsend, het verhaal met een geestigheid, een krachtwoord of een vleugje
ontroering gekruid. Zijn ouders, Julius en Prudentia Popelier, waren afkomstig van
Tielt. Zijn vader was na zijn eerste-communie koeiwachter en knecht geweest bij
een boer en na zijn soldatendienst had hij leren bakken en klompen maken. Zijn
moeder behoorde tot een familie van landarbeiders, die 's winters
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ook vlechtwerk verrichtten. Na hun huwelijk in 1897 woonden zij vier jaar lang in
de herberg In 't Kanon te Kanegem. Daarna tot in 1903 in De Flessche te Tielt. Dat
is het jaar van Antoons geboorte, op de dertigste december, als het vijfde van elf
kinderen. Zes zouden volwassen worden. Ook was dat het jaar waarop er naar de
Sint-Jansstraat verhuisd werd, waar Julius Vander Plaetse als bakker het brood voor
zijn gezin zou verdienen.
Er was geen weelde, maar ook geen nijpend gebrek. Antoon liep naar de lagere school
en speelde met de knapen van zijn leeftijd in dat stadsgedeelte waar meer behoeftigen
dan welgestelden woonden. Door de ervaring van iedere dag leerde hij de armoede
kennen, de onwetendheid en afstomping van de arbeidende bevolking. Maar van zijn
vader Daensist en vriend van Florimond Fonteyne, de latere volksvertegenwoordiger,
toen onderpastoor te Tielt, hoorde hij ook wat er gedaan moest worden om tot een
betere maatschappij te komen. Wat hem als jongen getroffen had, bleef hem
levenslang bij. Antoon Vander Plaetse is een sociaal voelend man geweest en hij
was er trots op, dat hij onder zijn vrienden mensen uit alle standen en klassen telde.
Tijdens de eerste wereldoorlog was hij misdienaar. Jonge oren luisteren scherp en
zo stelde hij in de sacristij vast dat de priesters van de stad onder elkaar verdeeld
waren in hun oordeel over het activisme. Prosper Moncarey, die zijn loopbaan als
pastoor van

Jules Vander Plaetse, vader van Antoon.

Hooglede zou eindigen, verdedigde de Vlaamsgezinden en nog onbewust van het
waarom van zijn keuze, gaf Antoon Vander Plaetse hem gelijk. De jaren zullen komen
en gaan, met alles wat zij meebrachten, maar de Tieltse jongen zonder aanzien,
uitgegroeid tot de meest gevraagde declamator van ons land, zou niet meer veranderen.
Drie idealen, een nationaal, sociaal en godsdienstig, zullen tot een eenheid versmelten,
zoals bij veel andere Westvlamingen, het watermerk worden van zijn persoonlijkheid.
In 1918-1919 was Antoon leerling van de zevende voorbereidende aan het
plaatselijk klein-college. Hij had er tot leraar priester Jozef Mulier, een liefhebber
van letterkunde, die hem Zeesymfonieën van Verschaeve en de eerste verzenbundels
van Wies Moens liet lezen. Na de grote vakantie van 1919 trok de bijna zestienjarige
vlug opgeschoten jongeling naar de kweekschool in Torhout. Daar ontmoette hij
priester Leo De Geeter, een rusteloos meeslepende man, toneelacteur en -regisseur,
ook schrijver en dichter, die ongetwijfeld het zijne ertoe bijgedragen heeft om de
belangstelling van Vander Plaetse op de dramatische kunst te richten. Van het
vooruitzicht op een onderwijzersbestaan kwam nochtans niets terecht, omdat Antoon
op het einde van het jaar niet in zijn examen slaagde en zijn vader maar besloot dat
hij het studeren moest staken.
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Iets anders waaraan meteen een einde kwam, was zijn opgaan in de scoutsbeweging.
Julius Vander Plaetse voelde er niet voor en

Antoon als kind (rechts beneden).

Prudence Popelier, moeder van Antoon.

zijn zoon, nu hulpje bij zijn vader geworden, ondervond meer en meer, dat die
organisatie toen als eerste opdracht had de Vlaamse jeugd van de Vlaamse Beweging
afzijdig te houden. Bakker worden trok hem niet aan. Zo werd naar ander werk
gezocht, dat hij vond in een bank, waar hij van 1921 tot 31 maart 1926 in dienst
bleef. Gedurende zijn vrije tijd las hij al wat hem onder handen kwam, hield een
dagboek bij en oefende zich in voordrachtkunst. Het venster van zijn kamer op de
verdieping stond open en zijn felle stem weergalmde huizen ver, zodat sommige
mensen op straat hoofdschuddend bleven staan. Links en rechts begon hij voor sociale
organisaties en op vergaderingen van de Frontpartij te declameren, in 1924 ook,
onder de regie van Moncarey toneel te spelen in de liefhebberskring Eikels worden
Boomen, van het Christelijk Werkersverbond. Zo vertolkte hij ondermeer de rol van
Wilhelm Tell, wie kon ze beter passen, in Schillers gelijknamig dramatisch gedicht.
Datzelfde jaar werd hij door Verschaeve ontvangen; de kapelaan van Alveringem
sloot vriendschap met de jonge woordkunstenaar en schreef hem in de volgende jaren
een driehonderdtal brieven, waaruit Vander Plaetse, onder de titel Cyriel Verschaeve,
zoals ik hem heb gekend (1964) een bloemlezing gepubliceerd heeft.
Intussen had Dr. O. De Gruyter te Gent een toneelschool opgericht, waar liefhebbers
de kans kregen zich degelijk te bekwamen. Van verschillende zijden werd Antoon,
die er meer en meer aan dacht van zijn kunst een
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Maria De Stoop, vrouw van Antoon (1923).

Antoon in 1923.

Antoon Vander Plaetse in 1933.
Foto E. Preud'home.

beroep te maken, ertoe aangespoord zich daarop grondig voor te bereiden. Van 1924
tot 1926 reisde hij iedere zondagmorgen naar Gent om de cursussen te volgen, waar
hem op een wetenschappelijke manier de techniek van de voordrachtkunst en het
acteren bijgebracht werd.
Zijn inspanning werd beloond. In 1926 werd hij, door toedoen van Staf Bruggen,
door Johan De Meester uitgenodigd om als acteur in het Vlaamse Volkstoneel te
treden. Daar speelde hij voor het eerst te Geraardsbergen op zondag 6 juni de rol van
Abel in De Paradijsvloek van Alfons Laudy. Dertien jaar lang, van 1930 af onder
Staf Bruggen, eerst in Het nieuwe Volkstoneel en daarna in het Nationaal Vlaams
Toneel, zal Vander Plaetse het Vlaamse land doorkruisen, ook in Nederland, Frankrijk
en Duitsland spelen, tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog in de nazomer
van 1939, aan het optreden van het gezelschap een einde maakte. Over deze periode
in zijn leven schreef Vander Plaetse twintig jaar later zijn Herinneringen aan het
Vlaamse Volkstoneel (1961).
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Wij moeten in onze biografie een stap terug, om te vermelden dat onze declamator
en acteur in 1928 te Tielt in het huwelijk getreden was met Maria Elza Destoop. Tot
zijn laatste snik is zij voor hem de ideale echtgenote geweest, die hem soms heeft
ingetoomd, dikwijls bemoedigd en onder alle omstandigheden een onmisbare
kameraad, zoals Andromache voor Hector, vrouw en moeder, zuster en dochter
geweest is. Nadat Antoon tot het Vlaamse Volkstoneel toegetreden was, vestigden
zij zich te Gent, wat met het oog op de vele verplaatsingen die hij te maken had,
noodzakelijk was.
In 1928 trad hij in het college der Franciscanen te Lokeren voor het eerst als leraar
dictie op, een functie, die hij vooral na de tweede wereldoorlog in verschillende
onderwijsinstituten zou vervullen. Toen hij met pensioen ging, had hij honderden
leerlingen in de banken zien zitten en overal op zijn voordrachtavonden kwamen zij
opdagen om hem nog eens te zien, te horen en met enkele woorden hun vriendschap
te betuigen. In 1936 stond Verschaeve toe dat zij Zeesymfonieën op de plaat gezet
werden. Vander Plaetse kon zich van de medewerking van Prof. Dr. E. Blancquaert
verzekeren, die de goede uitspraak van zijn Nederlands controleerde en hem meteen
de grondslagen van een doelmatig en beredeneerd stemgebruik bijbracht.
Antoon zou zich die lessen ten nutte maken bij het opstellen van zijn Practische
Uitspraakleer (1939) en bij het spreken van de vele teksten, inzonderheid van Gezelle,
Timmermans, Streuvels en anderen, die op plaat en band vastgelegd werden. Uit zijn
uitgebreid repertorium van nationaal geinspireerde lyriek stelde hij de bloemlezingen
Het Lied der Geuzen (1942) en Dietsche Balladen (1944) samen. Zij verschenen te
Tielt, waar hij zich weer metterwoon gevestigd had. Tijdens de oorlog had hij er
geen gevaar in gezien voor allerlei verenigingen en organisaties
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Antoon Vander Plaetse met André Demedts op de huldiging van deze laatste te Kortrijk op 11 dec.
1966.

met een literair programma op te treden. Wat louter cultureel bleef, scheen hem
onverdacht. Niettemin werd hem dat door het verzet als propaganda voor de vijand
aangerekend, met het gevolg dat hij in september 1944 aangehouden en in het
concentratiekamp van Sint-Kruis opgesloten werd. Einde oktober van 1944 kreeg
hij typhus en dagen lang werd voor zijn leven gevreesd. Toen hij buiten gevaar was,
mocht hij naar huis om te herstellen, maar in mei 1945 opnieuw opgehaald, bleef hij
tot juli 1946 van zijn vrijheid beroofd. Op 17 april 1947 kwam hij te Brugge voor
de krijgsraad, die hem veroordeelde tot vijf maanden voorwaardelijke hechtenis
gedurende drie jaar. De aanklager had ook schadevergoeding geëist, die niet
toegestaan werd. De opgelegde gevangenisstraf had Antoon wel vijfmaal uitgezeten
en enkele jaren nadien, volledig geamnestieerd, werd de veroordeling uit zijn
strafregister verwijderd. Niettemin werd het voor hem, niet wetend hoe zijn publiek
zou reageren, een moeilijk opnieuw beginnen. Op de 1e Frans-Vlaamse
Ontmoetingsdag te Waregem op 25 juli 1948, trad hij een eerste maal weer in het
openbaar op en de daarop volgende winter maakte hij met het werk van Streuvels
en door Streuvels vergezeld, een toernee door het oosten van ons land; waar hij overal
vriendelijk onthaald werd. De nacht van leed en angst was opgehelderd. Kon het
anders of bij een gelegenheid

Rome, 13 februari 1958.

Antoon Vander Plaetse met zijn vrouw in 1964.

die er aanleiding toe gaf, sprak Vander Plaetse weleens over die jaren van beproeving
en kommer.
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Hij had de afgunst en boosaardigheid van sommige mensen leren kennen, alles
vergeten ligt niet in de menselijke macht, alles vergeven lag wel in de zijne. Om de
volkse spreekwijze eer aan te doen, hij zou voor zijn belagers geen koeken bakken,
maar hij koesterde evenmin haat of wrok. Nooit heb ik hem bewust over iemand
kwaad horen zeggen. Zijn humor en een vloek, niet als een vloek bedoeld, het
glinsterend zout van de tranen, bewezen dat hij zich met het leven en zich zelf, met
ons aller miseries verzoend had.
Zijn nazomer en herfst, de laatste vijfentwintig jaar voor zijn dood, zijn alles samen
genomen, een glorietijd geweest. Hij was naar Kortrijk komen wonen. leder jaar
hield hij ten minste honderd voordrachten, hij trad op in Rome, maakte in 1969 een
rondreis door de Verenigde Staten en Canada, waar hij veel vreugde aan beleefde.
Hij regisseerde toneelopvoeringen, openluchtspelen en processies, verleende zijn
medewerking aan de klank- en beeldomroep, ging verder met zijn lessen in
uitspraakleer en toneelspeelkunst, nu ook aan het stedelijk conservatorium te Kortrijk.
In het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond werd hij tot lid van de Raad van
Beheer en van de redactie van het tijdschrift (West-)Vlaanderen verkozen. De televisie
wijdde hem een Ten Huize van, Johannes XXIII ontving hem op een privé-audiëntie
en op een onvergetelijk milde zonnedag was hij in Oostende de gast van Boudewijn
en Fabiola.
Om die eerbewijzen en blijken van vriendschap kon hij blij en gelukkig zijn. Hij
had nog de gave van de verwondering, hij kon nog bewonderen. Zijn hart was als
was gebleven, wanneer de warme vingers van de liefde het raakten, werd het
kneedbaar als deeg. Hij had die vreugde nodig, want de laatste jaren van zijn leven
besefte hij dat zijn gezondheid achteruit ging. Zijn vijftigste en zestigste verjaardag
hadden zijn vrienden met hem gevierd, hij hoopte ook op de zeventigste. Hij kon
schertsend spreken over de verkalking die hem het lopen steeds moeilijker maakte.
‘De ezels vergaan aan hun poten’. Hij dronk een glas whisky, rookte een sigaar
maar rolde nog liever een sigaret, deelde kwinkslagen en schimpscheuten uit op de
politici en de geestelijkheid. Niemand nam het hem kwalijk, er lag geen
kwaadwilligheid achter. Zij die hem van dichtbij kenden wisten dat al die
uiterlijkheden een grond van weemoed hadden. Zijn vrouw met wie hij al inniger
één geest en één lichaam was geworden, zoals het in de Schrift uitgedrukt wordt,
besefte het beter dan wie anders ook. Soms heb ik gedacht, als wij nu niet zwegen,
zou je kunnen

Oude vrienden (1961).
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wenen als een kind. Waarom, op het toppunt van zijn roem? Om de vergankelijkheid
van alle dingen, om alles wat het aards bestaan niet geven kan, zo maar, omdat hij
zich onbevredigd voelde. Van die stemming zijn de gedichten uit Valavond (1963)
de eerste vrucht geweest. Zijn aforismen en stoutigheden uit Van horen zeggen (1969)
waren een verweer tegen die afscheidssfeer.
Sinds jaren was hij bezig, ook al omdat hij niet stil kon zitten, met zijn
herinneringen neer te pennen: in het herfstlicht dat hem omringde zag hij alles nog
zo scherp en nog zo lief. Alles leek hem te onthouden waard. In zijn verbeelding
heeft hij zijn leven nogeens overgedaan en toen hij daarmee klaar kwam, was hij
gereed om het vers van Gezelle na te zeggen:
‘Ik moet allicht entwat gaan doen,
dat, dravensmoe en drillens-,
och arme, ik nooit en deed, en dat
ik doen zal, willens nillens.’

Dat hij zo gauw, veel te vroeg voor ons, tot die laatste taak zou opgeroepen worden,
had hij niet verwacht. Hij heeft er zich bij neergelegd, zij weten het die zijn laatste
nacht meegewaakt hebben, en wij herinneren ons dat hij eens zei, met een glimlach
van galgenhumor: ‘Zij moeten maar komen, zij die het beter kunnen.’
André Demedts
Condédreef - 3500 Kortrijk.

Antoon Van der Plaetse met Cyriel Verschaeve

Mevr. Vander Plaetse, Stijn Streuvels en Antoon Vander Plaetse n.a.v. Streuvels' verjaardag in 1961.

Huldeplechtigheid, Stadsschouwburg Kortrijk, 26 april 1964.
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Antoon Vander Plaetse als declamator

Het wezen van de voordrachtkunst
Het diepere wezen van alle kunst blijft een geheim dat slechts door omschrijvingen
en gestamel te benaderen is. Zuivere kunst immers overbrugt de afstand tussen het
tijdelijke en het tijdloze, het vergankelijke en het eeuwige; zij smeedt een schakel
van het menselijke naar het goddelijke.
Alle grote kunstwerken wortelen echter in de bodem van een levende werkelijkheid;
doch de kunstenaar moet de realiteit en het typisch-menselijke verschuiven en optillen
naar een hoger plan, naar de sfeer van de verbeelding en van de droom. Bovendien
moet het gevoelsleven zijn schepping dooraderen en er het rhythme van bepalen.
Indien een kunstenaar de harmonie van leven en droom, van werkelijkheid en
fantasie gestalte kan geven en ze genietbaar maken voor zijn medemensen in de tijd
en in de ruimte, dan wordt zijn werk ingeschakeld in de kunstgeschiedenis.
Jammer genoeg kan de voordrachtkunst deze toppunten niet bereiken omdat zij
uitsterft met het woord; er blijft ten slotte niets anders over dan een vage herinnering;
zij kan de kunsthistorische kritiek niet doorstaan.
Toch werd de voordrachtkunst in de laatste vijftig jaar meer en meer gewaardeerd,
hoewel zij haar rechtmatige plaats nog niet heeft veroverd.
Declamatoren zijn echter geen uitvinding van de moderne tijden. Alle volkeren
hebben hun vertolkers van de poëzie: Homeros, de troubadours in het middeleeuws
Italië, het Elisabethaans tijdperk in Engeland. Onze

Rodenbachherdenking, universiteit Gent, 1-3 april 1941.

Dietse minstrelen en sprooksprekers waren de voordrachtkunstenaars van het
middelnederlands; zij werden door hovelingen, burchtheren en regeerders zeer geliefd
en hoog gewaardeerd. Van Veldeke was één der voornaamste recitators van zijn tijd.
De beschavingsontwikkeling en de kultuurverschijnselen ontdekken steeds talrijker
middelen om het menselijk heimwee naar schoonheid te vertolken.
De gesproken taal en de voordrachtkunst zijn essentieel niets anders dan de
eeuwigmenselijke drang naar ‘volle uitspreekbaarheid’, de sterke behoefte aan
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hoorbare, suggestieve uitdrukking van het zieleleven door middel van het gesproken
woord: ‘Watme op 's harten gront leit, dat weltme naer de keel’ zegt Vondel.
De kunst van het gesproken woord is de bekroning van het spraakvermogen. Alle
grote poëzie is geladen met ‘Engelscheit en dierscheit’, vervuld van levensjubel of
Adamswee: Hoogste vreugde en diepste smart Zijn de polen van 't mensenhart!
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Onze tweespalt en verscheurdheid, het heimwee naar ons wezenlijk vaderland is de
tragische en sublieme prikkel van ons scheppingsvermogen. Deze melancholie is die
smartelijke vuurpijl van elk edel hart naar de regionen van het transcendentale:
Wat herquam van het enkel Een
Doolt, als in ballingschap verschoven,
Vint geene rustplaets hier beneên,
En zoekt het vaderlant daer boven.
Vondel.
De kunst van het poëtisch woord, evengoed
als andere kunstuitingen, breekt de poorten
van onze beperktheid open:
Brandt los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brandt los van kot en ketens...
Gezelle.

Schakel deze grondslagen uit de kunst en de kultuur en wij staan ontredderd voor de
gapende afgrond van de loutere werkelijkheid waar ons leven en onze dromen
begrensd zijn. In de grote scheppingen van de wereldliteratuur schuilt steeds
gedeeltelijk onze verhouding tot de grote levensproblemen: afhankelijkheid van het
eeuwige, vergankelijkheid van alle aardse dingen, het geheimzinnig spel van het
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mensenhart alsmede de reacties van ons gemoed en onze verbeelding op de
natuurverschijnselen. Wie elders gaat putten ontwijkt het menselijke en de grootse
stijl.
Achter de grillige lijnen van de gearticuleerde spraakklanken ruist de melodie van
onze groot-menselijke impulsen: levensdrift, vervoerende vreugde, drang naar
schoonheid en geluk. afgrondsgevoel en eeuwigheidshonger. Het woord is de trillende
gestalte van de ziel met haar verheven treurnis en verrukkingen, met haar
verzuchtingen naar orde, waarheid, schoonheid, liefde, vrede...
De artistieke vertolking van waarachtige noëzie grijpt ons onweerstaanbaar aan
omdat zij zo zuiver menselijk is; zij onthult ons de rijkdom van het mensenhart en
de schatten van de geest, zij openbaart de mens aan zichzelf, zij is een lichtstraal op
ons leven en lot. De schoonheid van het gesproken woord mildert de tragiek van het
leven; zij sublimeert ons bestaan.

De techniek van de voordrachtkunst
Het is merkwaardig hoe weinig belangstelling er bestaat voor de spreektechniek.
Leerkrachten, geestelijken, advokaten, sociale, politieke, kulturele leiders en
propagandisten, moeten evengoed als toneelspelers, declamatoren, beroepspredikanten
en befaamde redenaars onder de beroepssprekers gerangschikt worden.
Vraagt men echter naar hun vakkundige opleiding, dan moeten zij ontkennend
antwoorden. Er bestaat slechts een vage traditie: ieder zoekt zijn eigen methode,
zonder inzicht of leiding. De meesten vergeten dat zij onberekenbaar veel inspanning
doen zonder doelmatig resultaat. Velen worden door vroegtijdige vermoeidheid,
verzwakking of keelziekte tot werkeloosheid gedwongen. In de gunstigste gevallen
wordt spreken op de duur een loden last.
Argumenten tegen speciaal onderwijs liggen natuurlijk voor het grijpen. In de
eerste plaats voert men aan dat een paar jaar technische oefening, zelfs onder bevoegde
leiding,

Foto A. Vandeghinste.

een belangrijk verlies betekent in de praktijk. Leerkrachten miskennen de
pedagogische waarde van de voordracht en blijven hun leven lang vervelende
pedanten. Zij vergeten bovendien dat zij, bij gebrek aan technische kennis van het
spreken, hun leerlingen met spraakgebreken en stemverwikkelingen hopeloos aan
hun lot overlaten. Geestelijken hebben schrik voor woordkunst met het oog op de
inhoud van hun preken en conferenties. Jonge advokaten speculeren eenzijdig op
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wetteksten en toevallige verrassingen; ervaren juristen wijden meer aandacht aan de
voordracht omdat zij weten dat een goed voorgedragen verdediging de beklaagde
begunstigt. Bij al deze beroepssprekers komt het technisch vraagstuk na enkele jaren
tóch opduiken, doch misvorming en gebrek aan tijd verhinderen hen de spreektechniek
te bestuderen en doelmatig toe te passen. Bij declamatoren is de techniek, naast
aangeboren gaven en artistiek inzicht, het voornaamste hulpmiddel om hun kunst tot
een hoog
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artistiek peil op te voeren, en zelfs op gevorderde leeftijd, zonder physische
overspanning, kracht en klankrijkheid in hun spraakorganen te behouden.
Voordrachtkunst eist onvoorwaardelijk meesterschap over de physiologische
elementen. Het organisch vermogen is een geschenk van de natuur dat door geduld
en aanhoudende oefeningen moet ontwikkeld worden.
Techniek wordt verworven door het verstand, door redenering, overleg, concrete
studie en vooral door aanhoudende inspanning waar het gaat om vakkundige
soepelheid. Verstand en wil moeten als ordeschepper en leider functioneren. Het is
de triomf van de menselijke wil en van de geest! Maak van de driften van het lijf u
vrij: ...... ge moet meester zijn van uw lot: niet zij. Ge kunt het: uw lijf is een speeltuig,
dat ge kunt leeren stemmen en schoon bespelen,... Ge zijt uw lichaam niet: ge zijt
zijn heer, meester over zijn ontelbare cellen: ...
H. Roland Holst-Vander Schalck.
Pas wanneer men volkomen meesterschap bezit over zijn vermogens en deze kan
samenballen, is men in staat zijn gaven harmonisch uit te bouwen. Aanleg en techniek
moeten

‘Polleken’ in de Volksschouwburg te Brugge (1949).

elkaar veredelen, anders is het werk ‘Ten halven afgewrocht, ontvangen, niet
geboren;...’ (Gezelle).
Grote kunstenaars kunnen bewijzen dat hun leven en werk slechts door zware
arbeid, studie, strijd en offers hoogtepunten bereikte. Het is merkwaardig hoe echte
kunstenaars, naarmate zij verder in het leven staan en hun techniek meer en meer
beheersen, soberder en suggestiever werken. Hun kunst wordt eenvoudiger, klaarder,
menselijker: ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’ zegt Goethe. Doch bij
hen is er gewoonlijk een harmonie tussen inhoud en vorm, droom en schepping, geest
en gestalte; de substantie leeft en ontwikkelt in de vorm, en omgekeerd. Geest en
wil, soepele en geordende actie van alle physiologische vermogens vormen de
grondslag van technische vaardigheid. Deze vaardigheid is moeizaam veroverd bezit
waarvan men zelf de grenzen bepaalt. Louter virtuositeit echter is goochelspel en
kan ten hoogste verbluffen. Onvermijdelijk vervalt men in oppervlakkigheid en
clichés, de sterkste hinderpalen voor persoonlijke stijl.
Antoon Vander Plaetse, uit ‘Wezen en Techniek van de Voordrachtkunst’, Lannoo,
Tielt, 1948, blz. 2-3 en 31-32.
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Antoon Vander Plaetse declameert te Montreal op 22 augustus 1969.

Declamatie, 1956.
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Antoon Vander Plaetse als toneelmens

Het volkstoneel in dienst van de volkscultuur
In de laatste tijd werd herhaaldelijk de mogelijkheid onderzocht om opnieuw een
theaterbeweging in het leven te roepen, zoals destijds het befaamd Volkstoneel
realiseerde. * In 1957 heeft Jan Boon een herdenking georganiseerd onder de vorm
van tentoonstelling van documenten, referaten over het Volkstoneel en ten slotte
opvoering van fragmenten uit Tyl I van Vande Velde en de integrale voorstelling
van De geschiedenis van de soldaat van Ramuz. Met dit laatste werk, Tyl I, Vondels
Lucifer, Claudels Maria-boodschap veroverde het Volkstoneel in zijn glansperiode
nagenoeg alle grote steden van West-Europa en drong de faam van het gezelschap
door tot in Parijs en het koninklijk paleis.
In die tijd heeft onze theaterbeweging, gegroeid uit de diepere noden van tijd en
volk, een nieuwe geest en een streng persoonlijke stijl geschapen, welke geen enkel
Europees gezelschap kon evenaren.
In zijn boek Wijding voor een derde geboorte (1956) heeft Herman Teirlinck een
nieuwe geest bezworen en de alleenheerschappij van de acteur verkondigd. Voor
het overige wijdt hij talrijke bladzijden aan een pseudomystische vernieuwing van
het theater.
Volgens Teirlinck moet een ‘Derde God’ zich openbaren. Hij blijft echter
‘schwärmen’ met nevelachtige religieuze frasen. De ‘Derde God’ zal zich openbaren
wanneer kunstenaar en gemeenschap ontvankelijkheid betuigen voor de
eeuwig-menselijke en metafysische waarden, wanneer door de acteur, de auteur, de
regisseur en de technici de verhouding van mens tot God wordt geëerbiedigd. De
mens blijft voor altijd een door aardse kluisters en hartstochten verscheurd wezen,
met eeuwige bestemming. Dit is de hoogste tragiek! De vernieuwing en de actualiteit
schuilen in de eeuwig-menselijke waarden, de problematiek van het bovenaardse en
in de voor de tijd geschapen theaterritus met zijn uiterlijke tekenen van vorm en
techniek. Worden die essentiële grondslagen verbroken, dan vervalt het theater in
academisch spel en burgerlijk amusement. Dit verschijnsel kan men sinds de stichting
van Het Nationaal Toneel, jaar na jaar vaststellen.
De heerschappij van de acteur zal een illusie blijven zolang onze conservatoria en
toneelinstituten eenzijdig gericht zijn naar de vakkennis. Een massa degelijke
toneelartisten werd in de loop van de jaren gevormd, geschoold, doch niet geestelijk
georiënteerd. Dit was vroeger eveneens het groot gemis. Had Bouwmeester destijds,
benevens zijn artistiek temperament, zich verrijkt met algemene cultuurkennis en
inzicht in het wezen van de theaterkunst, dan zou hij ongetwijfeld zijn virtuositeit
hebben overgeheveld naar een nieuwe theatergeest en stijl.
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Benevens het Nationaal Toneel beschikken wij over een aantal reizende
gezelschappen die verdienstelijk werk leveren en het toneel bevorderen in de
provincie. Dit is echter een troosteloze versnippering van krachten en van materiële
middelen, tevens een gedeeltelijke verminking van de voorstelling bij gebrek aan de
nodige ruimte, de lichttechniek, enz.
Coördinatie van spelers en materiële elementen zou een select gezelschap in actie
brengen en leefbaar maken.
Het Volkstoneel heeft een keuze gedaan onder de revolutionaire katholieke
jongeren. De toenmalige Europese bewegingen vonden destijds in Vlaanderen een
gedroomd affirmatieveld.
Talrijke moderne organismen verkondigden de boodschap van de ethiek, de
nationale strevingen en het nieuw levensritme. Vlaanderen stormde los op de negatieve
elementen; we zaten volop in de katholieke revolutie. Onder de bezieling van
Lodewijk Dosfel werd op 20 en 21 april 1924, te Brussel het Katholiek Vlaamsch
Tooneelkongres gehouden. Dit was de definitieve doorbraak van het modernisme bij
de liefhebbers. Dezelfde hartstochtelijke gloed kon men waarnemen in de Vlaamse
beweging, de sociale strijd, de heroïsche kamp voor de verovering van de Gentse
universiteit, de eis van Nederlands in onderwijs, leger, gerecht en administratie.
Bovendien had het expressionisme, dat in de Latemse school vaste vorm had
verkregen, ook de poëzie en het toneel betoverd.
Wies Moens, de ‘vader van de expressionistische poëzie’ in onze gewesten, heeft
een belangrijke rol gespeeld in de wending van ons theaterleven. Bescheiden van
aard, teruggetrokken levend, heeft hij het Volkstoneel naar de nieuwe richting
georiënteerd. Samen
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Brief van Johan De Meester junior, met aanbod om als acteur op te treden bij het Vlaamse Volkstoneel.
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met De Meester, Jan Boon en de acteur Staf Bruggen heeft hij de slagbomen naar
de internationale roem van het Volkstoneel opgeheven.
In één van zijn talrijke pamfletten schrijft Wies Moens: ‘De geestelijke en artistieke
bedrijvigheid van het jonge geslacht staat in het teken van het verzet tegen het
materialisme dat de zielen verhardt, tegen het intellektualisme dat het rijk der intuïtie
kwam neerhalen’.
De kunstenaar is kind van zijn tijd. Voor hem bestaan geen poëtische objecten;
alle bestaande dingen omkranst hij met de tover van zijn dichterlijke ontroering en
dynamische spanning. Hij wil ruimte, vrijheid van vorm en expressie. Het keurslijf
van het prosodisch vers wordt gescheurd; in de plaats komt het dynamisch gedicht.
Zelfs leestekens en typografie behoren tot de uiterlijke tekenen van de nieuwe
beweging (cfr. de bundels van Van Ostayen, Brunclair, Burssens, e.a.). Men denke
hierbij aan de woordverminkingen, het verbreken van de zinsconstructie bij De
Meester.
De Gruyter's standpunt: ‘Het woord is begin van de actie’, werd gewijzigd; de
nieuwe formule luidde: ‘De actie is het begin van de dramatiek!’
Het theater moest bevrijd worden van negatieve elementen; de tijdsgeest moest
het toneel bevruchten. De stromingen en leuzen van gemeenschapskunst, actualiteit,
ethiek, revolutionaire vormvernieuwing riepen geesten op die niet te bezweren waren.
De taalvergoding van De Gruyter, zijn literair-esthetische principes verhinderden
hem mee te gaan. Onvermijdelijk werd hij door de jongeren voorbij gestreefd.
Onstuimige vernieuwers immers vreesden dat ons toneel zou stranden in woordcultus,
literatuur, klassieke verstarring. Het toneel moest ontvoogd worden! De theaters
waren geen tempels noch musea, maar de arena's van moderne ideeën. Als literator,
adviseur en gevolmachtigd-secretaris, engageerde Wies Moens de Noordnederlandse
regisseur Johan De Meester jr, zoon van de bekende Rotterdamse romancier.
De jonge, voortvarende regisseur met het rusteloos temperament, was uitmuntend
vertrouwd met de artistieke bewegingen in Europa en elders.
Het ‘Stijltheater’ van De Gruyter werd omver

Antoon vander Praerse in Lente door Gerard Waischap en Frans Deipeke, 13 dec. 1925 (eerste foto
als liefhebberacteur).
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Antoon Vander Plaetse met het ‘Nationaal Vlaamsch Toneel’ (groep Staf Bruggen) in 1936.
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geworpen en vervangen door het ‘Strijdtheater’ van De Meester. Naar het voorbeeld
van Taïroof en Meyerhold, heeft De Meester zijn opvattingen tijdelijk doen
zegevieren, mede dank zij het vurig temperament en de volkomen overgave van de
Vlaamse acteurs. Zo groeide spoedig uit het woord- en stijltheater op Europees peil,
van De Gruyter, het expressionistisch toneel. Omstreeks de jaren 1924 tot 1930, zou
de droom van Moens worden uitgebouwd. Met een repertorium van wereldformaat,
een eigen techniek en speelstijl, een alles veroverende geestdrift trok het Volkstoneel
van dorp tot dorp, van stad tot stad, van land tot land. Iedere buitenlander keek met
eerbied op naar die kleine groep Vlamingen; zelfs de Russen die in die tijd op zeer
hoog peil stonden moesten de hegemonie van het Volkstoneel aanvaarden. De
franskiljon, de Brusselaar, de pers, de adel en het hof bogen het hoofd voor de pioniers
van het avant-garde-theater. Vlaanderen had zijn mogelijkheden aan de Europese
gemeenschap geopenbaard. Zelfs Wallonië en Parijs juichten hartstochtelijk toe. Dit
eigenaardig verschijnsel kon slechts verklaard worden door het feit dat het Volkstoneel
zijn zuignappen zette op de essentiële en sacrale kern van de dramatiek, op de Vlaamse
volksaard, en een vorm had geschapen aangepast aan de eisen van de tijd. Klassieke
meesterwerken werden opnieuw genietbaar gemaakt, moderne spelen kregen dadelijk
burgerrecht.
Talrijke auteurs vonden in het Volkstoneel hun affirmatieveld; sommige stukken
werden honderden keren gespeeld. Jonge elementen vulden de groep spelers aan,
ongeschoolde liefhebbers zelfs werden geëngageerd en groeiden uit tot geroutineerde
acteurs, althans indien zij de geest en de stijl van het Volkstoneel assimileerden.
Benevens een rijk geschakeerd repertorium, met als hoogtepunten enkele
meesterwerken, een bezieling die alles doortrilde, een dynamische katholieke
geestdrift, een uitstraling van de Vlaamse volksziel, een karakteristieke vorm, werd
het Volkstoneel geprezen wegens de specifieke speelstijl van de acteurs.
Weliswaar was het experimenteel karakter van de groep één van de voornaamste
eigenschappen, doch ten slotte werd in het Volkstoneel de door Teirlinck bezworen
Acteur geboren. Enkele spelers werden populair, niet omwille van hun artistieke
kwaliteiten, doch veeleer omdat zij door hun speelstijl prototypes hadden geïncarneerd.
Staf Bruggen was niet enkel een groot acteur doch het publiek promoveerde hem tot
de incarnatie van de nationale strevingen; Maurits Hoste daarentegen
vertegenwoordigde de Breughelwijsheid; Lode Geysen werd de heraut van de
revolutionaire katholieke jongeren en Renaat Verheyen groeide uit tot een levende
aanklacht tegen schijn, de aanklager van de leugen, de clowneske interpretator van
de zelfironie.
De acteurs van het Volkstoneel hebben in de werken welke zij vertolkten evengoed klassieke als moderne - de geest en de stijl van het expressionisme
verkondigd. Het was de boodschap van de nieuwe toneelpoëzie en van de
gemeenschapskunst, van een modern ritme en beeld. Niemand kon concreet verklaren
hoe die stijl werd geschapen; zelfs wij waren niet in staat om die eigenschappen aan
te leren. De voor die tijd in de schouwburgen misvormde acteurs konden slechts één
seizoen doorstaan, zij namen ontslag of werden niet meer geëngageerd. Ook het
theaterpubliek was met die speelstijl vertrouwd; de echte Volkstoneelacteurs werden
dadelijk populair, de andere werden ten hoogste geduld.
Benevens de eigenschappen van stijl, de theaterethiek, het expressionistisch
dynamisme,
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Antoon Vander Plaetse in de titelrol van ‘Lucifer’ van Vondel in het St.-Jozefscollege te Izegem op
27 juni 1937.
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de zengende bezieling, het rijk geschakeerd repertorium en het nationaal karakter,
schiep het Volkstoneel bovendien een nieuwe theatermassa. Die massa werd nooit
gevleid, integendeel! Herhaalde keren werd er tijdens de vertoning negatief gereageerd
wegens de àl te fel getinte ‘expressie’, het louter experimenteren. Doch de
toeschouwer werd in zijn hunkeringen als modern Vlaming en als strijdend katholiek
verzadigd. Het Volkstoneel heeft werkelijk een theaterélite gevormd. Alle denkbare
schakeringen op nationaal, cultureel, sociaal en filosofisch gebied werden in die tijd
versmolten tot een theaterpubliek waarvan men de weerga slechts ontdekt bij de
Grieken. De toeschouwer werd

Affiche voor ‘Lucifer’ van Vondel, door Albert Setola, ter gelegenheid van de jubelopvoering in het
Klein Seminarie te Roeselare op 2 febr. 1954, geregisseerd door Antoon Vander Plaetse, choreografie
Heiko Kolt.

opgenomen in de collectieve gemeenschapsidee.
Een rijke schakering van opvattingen en standen kon men iedere avond zowel op
het platteland als in grote steden waarnemen.
Arbeiders en boeren, hoogleraren en dorpsonderwijzers, studenten en intellectuelen,
handelaars en fabrikanten, winkeliers en bedienden, politici en geestelijken
reserveerden weken te voren hun plaats. Gemeenschapskunst in de zuiverste betekenis!
Er was een Vlaamse en een theatermythe. Spelers en toeschouwers vormden een
eenheid van geest en ziel; er was geen spraak van ‘spel’ volgens de oude formule,
het was gemeenschapskunst waarbij de acteurs slechts de vertolkers waren van de
hunkerende volksziel.
Het Volkstoneel vertolkte de strijd van individu en massa met de hartstochten, de
levensproblematiek, de houding van mens en gemeenschap tegenover het leven en
de moderne tijd. En de vorm was actueel. Geen enkel theater in Europa beschikte
over zulk direct middel van vernieuwing als het Volkstoneel. In binnen- en buitenland
werd de groep gepromoveerd tot de culturele ambassade van Vlaanderen en
Noord-Nederland, in de grote centra van Wallonië en West-Duitsland, in Parijs, in
salons van graven en edellieden, aan het Hof te Laken, in dorpszalen en schitterende
stadstheaters, in weiden en steengroeven, op markten en kerkpleinen, overal
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Antoon Vander Plaetse als Moenen in ‘Marieke van Nymeghen’ te Gent, 1941.

Boer Koerdsen in ‘De Bruine Aarde’ van René Maes, Stadsschouwburg Kortrijk, 1941.
Als ‘Starkadd’ van Alfred Hegenscheidt, Gent, 1942.
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Guldensporenspel, Kortrijk, 1952.

Guldensporenspel, Kortrijk, 1952 (repetitie).

waar enigszins een podium denkbaar was, werden zowel klassieke meesterwerken
als volksspelen met spanning en eerbied beluisterd en toegejuicht. Henri Ghéon heeft
met zijn groep Les Compagnons de notre Dame en met Les Compagnons de St
Lambert te Parijs en te Luik pogingen aangewend om een troep samen te stellen
zoals de reizende Volksuniversiteit van het Vlaamse Volkstoneel. Hij speelde zelfs
te Brussel, te Luik en te Parijs vertalingen van Vlaamse werken: Mariette de Nimègue,
Monsieur Chacun, Et là ou l'étoile s'arrêta, enz. Ook Henri Barbusse, de Franse
communist, wilde voor de partijgenoten een zelfde bezielde toneelvernieuwing in
het leven roepen; hij nam het Volkstoneel als voorbeeld. In Duitsland keek men met
eerbied en bewondering op naar de Vlaamse toneelspelers. De Franse toneelregisseur
Jacques Copeau stond van bij de aanvang in vuur en vlam. Toen graaf de Grünne
hem raadpleegde betreffende de moderne theaterbeweging in Frankrijk, antwoordde
de befaamde kunstenaar: ‘Ce n'est pas en France, qu'il faut demander des nouvelles.
C'est en Belgique qu'on trouve le premier théâtre du monde’. In de Comédie des
Champs Elysées te Parijs werd op een lenteavond, de 31ste mei 1927, op uitnodiging
van Lugné Poë, directeur van l'Art Populaire, Vondels Lucifer gespeeld voor de
theaterélite van de Franse hoofdstad. Benevens de ‘grote’ pers, de talrijke buitenlandse
toneelkenners, vertegenwoordigers van kunstkringen, universiteitsprofessoren, de
aristocratie, waren ook de beroemde Franse acteurs en regisseurs aanwezig. Een
Brussels franstalig blad echter, La Nation Belge moest op 2 juli 1927 de volgende
bedenkingen publiceren: ‘Les Parisiens qui ont assisté à ces deux représentations ont
pu être intéressés, surpris; ils ont du en conclure que la Flandre était loin, très loin
de Paris, aussi loin que l'U.R.S.S.’. Doch een ander blad, (Spectacles) schreef dat
wij naar Parijs waren getogen ‘pour aller faire de la propagande activiste...’ Het
linkse blad Le Quotidien kreeg van uit Brussel richtlijnen om de reclame te
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minimaliseren, want ‘Ce sont des Catholiques. Ce sont nos ennemis!’. Het succes
was echter zo overtuigend dat wij een tweede keer naar Parijs trokken: op 22 juni
1927 werd Lucifer opnieuw opgevoerd en de 23ste mei 1927 een vertoning van
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Tyl I van Anton Vande Velde gegeven. Dit gebeurde op uitnodiging van La société
universelle du théâtre ter gelegenheid van het Festival international d'art dramatique.
Elf gezelschappen uit alle landen namen er deel aan. Het was een triomf! Niet alleen
de pers doch ook de Franse acteur Firmin Gémier stak de loftrompet. Als stichter
van het Festival sprak hij het publiek toe als volgt: ‘Het is met bijzonder grote
verwachtingen dat ik u de Vlamingen voorstel, al is deze voorstelling in zekere zin
overbodig geworden. Want met zijn eerste Lucifervertoning heeft het Vlaamse
Volkstoneel zich bliksemsnel een buitengewone faam te Parijs verworven, en degene
tot wie deze verdiende faam nog niet doordrong, zullen reeds binnen enkele minuten,
als het doek zal opgegaan zijn, in verrukking staan voor dit gezelschap. Inderdaad,
onder de vele karakteristieke buitenlandse troepen die in het Festival International
optreden, zijn er vele met grote talent; bij het Vlaamse Volkstoneel zult u dadelijk
rijk talent en ook

Als Kreoon in “Antigone”, Roeselare, Klein Seminarie, 1956, samen met Ludovic Degryse (Antigone),
(zie getuigenis blz. 377).

Rodenbachspel, Roeselare, 1956.

genie ontdekken. En dit zowel in de speeltrant als in de spelers, in 't repertorium en
in de geestelijke richting van het Vlaamse Volkstoneel. Er is over het Vlaamse
Volkstoneel gezegd, dat zijn techniek even sterk en vooruitstrevend is als dit der
meeste befaamde Russen, maar daarenboven gemilderd en in evenwicht gehouden
door de harmonie onzer Westerse beschavingen. Daarenboven is deze techniek
verheven door heldere Vlaamse verbeelding en ligt zij vast met de andere
toneelelementen in een allerschoonst ritme. Deze spelers zijn “de brave gens”,
idealisten bij uitstek. Ik zou haast zeggen: bijna enig als onderneming is dit Vlaamse
Volkstoneel in het Europees toneelleven: zij gaan van stad tot stad, van dorp tot dorp,
en Victor Hugo zou hen genoemd hebben: “les vagabonds superbes”. Zij veredelen
de toneelkunst door een schoon geloof. Al de leiders van de Société universelle du

Vlaanderen. Jaargang 22

théâtre zijn gelukkig het Vlaamse Volkstoneel te hebben ontdekt: wij zijn vereerd
dat zij hebben aangenomen om te Parijs terug te komen, en wij voelen dat deze twee
avonden van het Vlaamse Volkstoneel onder de belangrijkste van het Festival zullen
zijn.
Wij begroeten hen warm en hartelijk als hunne bewonderende Franse broeders’.
Ondanks deze lofbazuin uit de mond van een Fransman werden wij door geen
enkel Belgisch organisme ontvangen; de ambassadeur was nergens te zien, zelfs niet
op de voorstellingen. Doch de beroemde negeracteur Habib Benglia, die tijdens de
vertoningen zelf een voorstelling gaf op de tweede verdieping van het Théâtre des
Champs Elysées, kwam geregeld naar beneden om Lucifer te zien. Na de voorstelling
achtervolgde hij ons en in het hotel riep hij, met zijn prachtige regenscherm zwaaiend,
uit: ‘Bravo pour Lucifer, bravo!’. De volgende morgen zocht hij Jan Boon op en
herhaalde zijn bewondering a.v.: ‘J'ai suivi hier soir, pendant une heure, vos acteurs,
pour le plaisir d'entendre parler du Flamand. C'est superbe!’
Benevens deze huldeblijken kwam de internationale pers aan het woord: de
lofhymnen drongen door tot Brussel; wij hadden een diploma verworven...
Doch de regering bleef stoïcijns degelijke toelagen weigeren! De hoge kringen
echter moesten reageren! De 15de maart 1928
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Antoon Vander Plaetse in de regie van ‘De Oogst’ (Streuvels), in een toneelbewerking door André
Demedts, Avelgem, 1963.

trad het Volkstoneel op in de Patriciaschouwburg te Brussel met fragmenten uit
Beeldekens uit het leven van St.-Franciscus van de Ghelderode. Om de balans in
evenwicht te houden werd beroep gedaan op Jacques Copeau van het Théâtre du
vieux Colombier te Parijs, om het tweede gedeelte van de avond te verzorgen.
Voorafgegaan door een causerie door Copeau vertoonden de Parijzenaars (Compagnie
des Quinzes) fragmenten uit La danse de la ville en des champs, un spectacle
villageois mimé et improvisé. Koningin Elisabeth was aanwezig en kwam de spelers
achter het toneel gelukwensen.
Dit was de thermometer voor de Brusselse koorts en tevens de voorbode van de
voorstelling in het paleis te Laken.
De 20ste december 1928 wordt voor het eerst in Vlaanderen het beroemd spel De
geschiedenis van de soldaat (samen met Orpheus van Jean Cocteau) in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel vertoond. De élite van de hoofdstad alsmede de
‘grote’ pers roemden de creatie als een enige gebeurtenis.
Het Volkstoneel bereikte zijn hoogtepunt! Eindelijk komt vanwege koning Albert
de plechtige invitatie om de 4de juli 1929 in het paleis te Laken De Geschiedenis
van de Soldaat op te voeren, voor de koninklijke familie en nagenoeg tweehonderd
genodigden. De koning stelde er prijs op alle schakeringen van stand, ontwikkeling,
politieke en filosofische opvatting te verzoenen; zelfs de beruchte nationalistische
vertegenwoordigers en enkele figuren die wegens hun activistische actie als
‘indésirables’ bekend stonden, kregen een uitnodiging. Tijdens de besprekingen met
het hofpersoneel wijst Jan Boon op de noodzakelijkheid van ééntalig-Nederlandse
uitnodigingen en conversatietaal tijdens de receptie. Eén van de dignitarissen had
ondanks alles op eigen houtje toch Franstalige invitaties gestuurd. Politici reageerden
met ‘voorzichtige wenken’, zakenlui bleven passief uit vrees een eventuele titel
‘Leverancier van het hof’ te verspelen, enkele kunstenaars wilden niet ‘onhoffelijk’
zijn...
Vanwege Jan Bernaerts die in 1915 als aalmoezenier door koning Albert persoonlijk
werd gedecoreerd kwam een beleefde weigering; ook Anton Vande Velde, oudstrijder
1914-18 en Herman Deckers, voorzitter van de beheerraad van het Vlaamse
Volkstoneel, stuurden een protest naar het hof. Daar dit schriftelijk gebeurde moest
men de schuldige op de vingers tikken en dadelijk Nederlandse uitnodigingen sturen.
De reactie van de drie opstandelingen, (Commédie des trois mufles, zoals men schreef)
had een heilzame uitwerking. De voorstelling is in alle sereniteit verlopen. Doch...
de keerzijde van de medaille was: een ontzettend zwaar leven voor de acteurs, een
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aanhoudende obsessie om de financiële balans in evenwicht te houden voor Jan Boon
en voor de beheerders. Het Volkstoneel heeft zijn roem duur betaald. Het ministerie
verpinkte niet, ofschoon herhaalde keren met aandrang werd gewezen op de
schitterende prestaties en op de mogelijkheid om de Vlaamse cultuur (de plannen
waren klaar) in overzeese gebieden en in alle landen van de beschaafde wereld bekend
te maken. In De Standaard van de 16de en de 17de september 1928 schreef Jan Boon
een S.O.S. en een Pleidooi; hij zegt o.m.: ‘Ik zou een advocaat die voor de publieke
opinie in Vlaanderen de richting en de actie van Het Vlaamse Volkstoneel wenste
te verdedigen, de volgende zakelijke opgave bezorgen: 1) dank zij het Vlaamse
Volkstoneel is Vlaanderen het enig land van Europa waar het modernistisch
toneelleven een democratische factuur heeft. In Duitsland, Frankrijk, Nederland, zijn
de avant-gardetonelen kleine laboratoria van een elitepubliek, en spelen enkele keren
per jaar voor een 300-tal mensen. In Rusland bestond in de eerste jaren van het
Sovjetregime een met allerlei staatsmiddelen opgewonden meelevend arbeiderspubliek
naast revolutionaire dandy's voor Meyerhold, Taïroff, Granoswsky. Die artificiële
eenheid van het publiek is daar thans grotendeels ineen gestort. In Vlaanderen leeft
een geheel volk het toneelmodernisme mee. - 2) Door het rondreizend gezelschap
wordt geheel het Vlaamse volk bereikt en in kennis gebracht met modern toneel. 3) Openluchtopvoeringen hebben overal ingang gevonden in Vlaanderen en zijn
gelegenheden tot feestelijke Vlaamse verbroedering. - 4) Het repertorium werd
grotendeels aan de eigen Vlaamse toneelliteratuur ontleend en in hoofdzaak bij jonge
auteurs. We bekomen alzo allengerhand een nationaal Vlaams toneel. - 5) Tussen
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het repertorium wordt vooral gezocht naar wat meest de Vlaamse ziel weerspiegelt.
- 6) Geeft zelfs opdrachten aan de schrijvers tot het verwerken in toneelvorm van
Vlaamse motieven. - 7) Schiep een eigen Vlaamse speelstijl, waaraan ook Vlaamse
toneeldichters, decorateurs en toneelbouwers hun medewerking verlenen. - 8) Te
Brussel vooral worden de vertoningen bijgewoond door toeschouwers die vroeger
nooit een Vlaamse voorstelling bezochten, ook door tal van Vlaamsonkundigen. 9) Te Luik waren er 2.000 aanwezigen bij de opvoering van “De Ster”. - 10) Door
de opvoeringen te Parijs, in Duitsland, enz. door de aandacht van de gehele wereldpers
voor het Vlaamse Volkstoneel en zijn verband met de Vlaamse beweging, werd aan
de vreemde geleerd dat Vlaanderen nog elders leeft dan in musea en bibliotheek, en
dat het Vlaanderen der grote middeleeuwen nog springlevend is en geen afstand heeft
gedaan van eigen geest en geloof. - 11) Door zijn succesrijke opvoeringen in
Nederland wordt nadere voeling gebracht tussen de Nederlandssprekenden van Zuid
en Noord, de cultuurbanden tussen Nederland en Vlaanderen worden inniger
gesnoerd.’
Daartegenover plaatst Jan Boon de schrijnende behoefte aan officiële steun. Hij
doet het waardig, doch met scherpe bewijzen: ‘Toen Kamiel Huysmans, minister
van Kunsten en Wetenschappen was, verleende hij 15.000 frank toelage aan het
Théâtre du Marais van Jules Delacre, dat in artistiek opzicht buitengewoon
verdienstelijk was, alhoewel toch niet verdienstelijker dan het Vlaamse Volkstoneel;
en dat dan toch een burgerlijke en persoonlijke onderneming was; het Vlaamse
Volkstoneel met zijn grootscheepse sociale betekenis, optredend met een echt
nationaal repertorium, per jaar in een 200-tal plaatsen, voor een publiek dat op
nagenoeg 175.000 mensen uit alle standen mag worden geschat, was Kamiel
Huysmans slechts 5.000 frank waard en het jaar nadien schrapte hij de subsidie en
verleende die dan toch maar na allerhande tussenkomsten. Koddig is wel het feit dat
minister Wauthier er moest komen om die subsidie van Kunsten en Wetenschappen
tot 15.000 frank te verhogen.
Nog andere feiten: commis-voyageurs

Toespraak voor het sterfhuis bij de begrafenis van zijn vriend Staf Bruggen op 22 mei 1964.

genieten op hun abonnementen voor geheel het spoorwegnet een reductie van 25%.
Zij genieten een reductie van 35% op de bagage die zij meevoeren. Aan de leden
van het Vlaamse Volkstoneel, ook reizigers op geheel het spoorwegnet, maar met
geestelijke waren: kunst en spel, werd door minister Anseele, nadien door minister
Lippens en de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, onverbiddelijk
elke reductie geweigerd. Ook op hun decors, bagage, enz. werd elke reductie
geweigerd. Hetzelfde voor de taksen op de zogenaamde “openbare vermakelijkheden”.
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De officiële of semi-officiële schouwburgen van Brussel, Gent en Antwerpen, dienen
slechts een klein gedeelte der rijkstaks op de opbrengsten hunner vertoningen te
betalen. Het Vlaamse Volkstoneel moest o.a. te Antwerpen en Gent de volledige taks
betalen, zonder een cent vermindering, hetzelfde procent taksen dus aan zijn
volksveredelend werk als dit geëist op de “openbare vermakelijkheden” uit de “Moulin
Rouge”, de “Scala”, de “Gaité”, enz. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen
verleende door een of ander misverstand (in realiteit omdat het Volkstoneel zgn. was
samengesteld uit nationalistisch-gezinde leden, nota v.d.s.) aan het Vlaamse
Volkstoneel tot hiertoe slechts een jaarlijkse aalmoes van 1000 frank, ongeveer zoveel
als een vogelpikclub, minder dan aan een zwemmaatschappij. En dit voor een zestigtal
vertoningen die het Vlaamse Volkstoneel per toneeljaar in West-Vlaanderen geeft.
De uitbatingskosten van het Vlaamse Volkstoneel belopen thans per dag, 30 of
31 keren per maand, wat meer dan 3.000 fr. Wil het Vlaamse volk de stralende bloei
van zijn huidig toneelleven in stand houden dan zal het publiek moeten leren bereid
zijn om als ingangsprijzen voor “Marieke van Nijmegen”, voor “Lucifer”, “De
boodschap aan Maria”, enz. meer te betalen dan 2,50 of 3 frank die voldoende zijn
voor een goede plaats in een achterbuurtbioskoop.
Er is nog de artistieke verzorging van de Volkstoneelopvoeringen. Het Vlaamse
Volkstoneel is in een grootse adem begonnen, het publiek gaat mee, het publiek
wordt veeleisend - een uitstekend verschijnsel - en zo staat het Vlaamse Volkstoneel
telkens voor veel hogere eisen dan aan enige andere toneelonderneming in het land
wordt
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gesteld.
Maar goddank, de noodkreet: S.O.S. verstilt bij het Vlaamse Volkstoneel. Weer
wordt met moed een fris nieuw toneeljaar ingezet en wapperen op de onderneming
de triomfantelijke kleuren van het jong regime in Vlaanderen: witgeel en zwartgeel.’
De schrijnende statistiek werd met schouderophalen beantwoord! Jan Boon schreef
zelf het doodvonnis door de kleurbekentenis: witgeel en zwartgeel. Die belijdenissen
klonken, zelfs in de oren van onze katholieke politici en gezagdragers, als
‘geuzeliederen’! Ondanks alles bleven de acteurs trouw aan hun zending en bleef
het Volkstoneel de enige culturele ambassade in binnen- en buitenland. Het blijft
echter een gruwelijke aanklacht tegen de toenmalige regeerders dat Dr De Gruyter
veel te vroeg stierf, uitgeput door zijn groot pionierswerk; dat het later beroemd
geworden Volkstoneel met ontzettende offers stand hield, maar eindelijk moest
bezwijken; dat Staf Bruggen zonder één cent opnieuw van wal stak in 1930 en het
met bovenmenselijke inspanning vol hield tot 1940.
De Vlaamse intellectuelen - op enkele uitzonderingen na - bleven het Volkstoneel
paaien met platonische liefde en gelukwensen; de grote katholieke en sociale
organisaties bleven eveneens passief. Hadden zij hun plicht vervuld dan zou het
Vlaamse Volkstoneel thans de rol vervuld hebben welke het Nationaal Toneel in
handen heeft.
Nu ondergaan wij de troosteloze versnippering van krachten, technische en
financiële middelen. En... de geest is ontluisterd!
Lode Cantens schreef het in De Standaard: ‘Als kunstuiting in zijn letterkundige
vorm, als kunstuiting in zijn verwezenlijking door de opvoering behoort het toneel
tot het geestelijk bezit van het volk. Dit bezit omvat het bewaren van een geestelijk
patrimonium, in het verrijken en het overleveren ervan aan het nageslacht. Voor het
toneel vereist dit een bestendig klassiek repertorium, waarin de toneelgewrochten
van vroeger steeds opnieuw en op aantrekkelijke wijze worden voor het voetlicht
gebracht.
Het vereist verder een bestendig contact met de bestaande toneelproduktie, dat er
moet toe leiden de scheppingsdrang bij onze eigen auteurs aan te moedigen en hun
werk

Antoon Vander Plaetse met v.l.n.r. Willem Putman, Jozef Storme, Fred Engelen en Ir. Demeester, lid
Prov. Toneelcommissie.

door de praktijk der opvoering in technische knapheid te laten groeien. Het vereist
echter vooral een bestendig contact met de gehele volksgemeenschap en met de
jeugd. Voor het volk blijft het toneel inmiddels een spiegel van zijn eigen wezen, in
zijn zeden en gebruiken, in zijn geschiedenis, in zijn verlangens en betrachtingen,
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in zijn toekomstmogelijkheden en zending. Het gaat niet op speciale vertoningen in
te leggen voor bedienden, intellectuelen, arbeiders, enz., eenieder moet van het
nationaal bezit dat het toneel brengt evenveel kunnen genieten.’
Op dit ogenblik is geen enkele toneelonderneming in staat de ganse
volksgemeenschap te beroeren, er is geen mythe, geen toneelritus, geen op de Vlaamse
volksaard en strevingen geënt theater.
Van 1918 af, met Dr. De Gruyter's Fronttoneel tot en mét Het Nationaal Vlaamse
Volkstoneel van Staf Bruggen in 1940 heeft het Volkstoneel, sinds de middeleeuwen
en Vondel, een eigen toneel geschapen dat onze faam in het buitenland vestigde als
volksgemeenschap en als scheppend volk. Geen enkel organisme heeft in zo korte
tijd en zo doordringend ons nationaal leven beïnvloed. Vlaanderen veroverde de
dorpszalen en de grote stadsschouwburgen; het drong binnen in alle grote Europese
centra, in de hovingen van graven en edellieden, in het koninklijk paleis.
Een grove berekening levert gulden cijfers. Van 1918 tot 1940 hebben
honderdduizende Vlamingen en vreemden het Volkstoneel toegejuicht. Onder de
nagenoeg 150 stukken werden er 80 Nederlandse opgevoerd; ongeveer 170 mensen
(spelers, administratie, beheer, technici, enz.) hebben een reusachtig cultureel werk
gerealiseerd; zij bereikten in binnen- en buitenland nagenoeg 2.800.000 toeschouwers.
Dit gebeurde met enkele schamele aalmoezen en met de opbrengst van de vertoningen.
Thans worden - en terecht - belangrijke sommen besteed aan de toneelbedrijvigheid
in Vlaanderen. Voor het dienstjaar 1956: 7.509.750 fr., verdeeld over de
schouwburgen Antwerpen, Brussel en Gent; verder nagenoeg 2.000.000 fr. verdeeld
over de bekende gezelschappen en het Nationaal Studio.
Een bundeling van krachten en van financiële middelen dringt zich op. Noch de
talrijke gezelschappen, noch het rijk gestoffeerd
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Nationaal Toneel, noch de studio's, geen enkel organisme is, nà het Volkstoneel, in
staat gebleken om het toneel en de cultuur in binnen- en buitenland derwijze te
beïnvloeden, dat een nieuwe geest over ons volk waart en dat het buitenland de
universele Vlaming ontdekt in zijn theaterleven.

Is een nieuw Volkstoneel in deze tijd leefbaar?
Het antwoord op de vraag: is een nieuw Volkstoneel in deze tijd leefbaar, vergt een
uitgebreide bespreking. De oudere generatie vertolkt met die vraag het heimwee naar
‘de goeie oude tijd’, toen het Volkstoneel door sommige voorstellingen
hartstochtelijke idealen voedde. Het Volkstoneel was destijds één van de vele weliswaar één van de belangrijkste - uitstralingen van het katholiek renouveau, een
vurige manifestatie van de Vlaamse levensdrang. Men mag dit verschijnsel niet uit
het oog verliezen: er was toen een algemene hunkering naar humanitaire en artistieke
ethiek, naar geestelijke expansie. Wie deze nuchtere realiteit ontwijkt zal eindigen
in romantisch gezeur. De huidige conjonctuur, de techniek, het gezelschapsleven,
de epische gebeurtenissen hebben het leven ontwricht. De oorlog, de repressie, de
angstobsessie, hebben egoïsme, wantrouwen, haat en verbittering verwekt; vooral
in katholieke rangen is er ontzettend veel geleden. De nationale beginselen en de
katholieke idee zijn verpest. Tussen ‘oud en jong’ gapen ravijnen.
Ontgoochelingen hebben de jeugd afgekeerd van de voorgangers. Het legendarisch
Volkstoneel wordt als een eindpunt achter een romantische volzin beschouwd. De
jeugd betuigt geen geestdrift voor wat dertig jaar geleden werd gepresteerd; de
schamele documenten (foto's, programma's, propagandastukken, misleidende dagen weekbladartikelen, enz.) blijven stomme getuigen.
Opgeslorpt door het ontspaningsleven, de sport, de reismogelijkheden, door de
radio, televisie, film, vergiftigd door de Amerikaanse mentaliteit en het défaitisme
van de ouderen, heeft de jeugd zich afgekeerd van de romantiek; zij voelt geen
behoefte aan belijdenissen of revoluties. Men mag hieruit niet afleiden dat de jeugd
niet meer vatbaar is voor idealen, integendeel. Doch het zijn positieve idealen!
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In verband met de mogelijkheid tot het oprichten van een Volkstoneel moet men
verschillende aspecten onder de loupe nemen. Talrijke jongeren zijn bereid zich in
een groots avontuur te werpen, op voorwaarde dat zij een helder omschreven ideaal
mogen dienen en terzelfdertijd als sociaal wezen enige zekerheid hebben.
Wat wij destijds hebben gerealiseerd was een roekeloze uitdaging van het lot!
Dergelijke eisen kan men niet meer stellen. De atmosfeer is anders en bovendien
dringen de sociale wetten zich op: evenmin mag men de financiële toestand negeren.
Omstreeks de jaren 1926-30 betaalde men voor een ‘volksplaats’ 7,50 fr. en voor
een ‘eersterangsplaats’ 50 fr. De hoogste uitkoopsom bedroeg (in 1928 voor Vondel's
Lucifer) 3.000 fr. Vergelijkt men deze cijfers met die van onze tijd, dan ziet men
dadelijk dat de balans is ontwricht. Het Volkstoneel kon zich met moeite in leven
houden; het hoogstnodige geld werd door afjakkerende vertoningen dag na dag bijeen
gebracht.
Thans wordt het gering aantal vertoningen van de reizende gezelschappen
aangevuld door subsidies. Doch de uitkoopsom, de prijzen der plaatsen, de lonen,
de onkosten, verhinderen de mogelijkheden. Alleen het Nationaal Toneel is in staat
iets groots te realiseren; de andere gezelschappen doen hopeloze pogingen om in
leven te blijven. Vandaar dat de leden van die groepen een ‘double’ emploi’ toepassen:
benevens hun maatschappelijke betrekking trachten zij met soms prijzenswaardige
inspanning goed toneel te vertolken. De directeurs zijn gedwongen dergelijk procédé
te dulden; zij moeten rekening houden met de capaciteiten, de eisen van de
medewerkers. Laureaten van conservatoria en toneelinstituten staan bij het eindexamen
voor hetzelfde probleem: roeping of burgerlijk leven, ofwel verzoening van beide.
Het Nationaal Toneel kan onmogelijk ieder jaar de beste elementen engageren,
ofschoon een belangrijke uitbreiding van het gezelschap zich opdringt. Nu bezit men
een ‘vast kader’ dat niet wijkt en de kansen van de jongeren verhindert; de zgn.
‘sterren’ moeten al de hoofdrollen spelen, de debutanten gaan op zwerftocht met de
reizende troepen. Ook in radio en televisie past men hetzelfde procédé toe. Op die
wijze gaan veel krachten hopeloos verloren.
Eén administratief lichaam, nl. het ministerie van Openbaar Onderwijs, kan
gedeeltelijk redden wat te redden is en terzelfdertijd het sociaal probleem oplossen.
De gaafste elementen zouden moeten ingeschakeld worden in het onderwijs (ook
sommige filologen die meer aanleg hebben voor woordkunst dan voor grammatica),
tegen een wedde van licentiaat. Deze specialisering zou de belangstelling voor
woordkunst en voor dramatiek in hoge mate verscherpen en een leger dorre
taalkundigen verlossen van de nachtmerrie van declamatie, fonetica en toneel. Ook
in het lager-middelbaar en in het lager onderwijs zal men ten slotte dit procédé moeten
toepassen. Regentaat, kandidatuur, licenciaat en doctoraat in filologie zijn geen
waarborgen voor de zuivere interpretatie van de geschreven woordkunst. In sommige
buitenlandse universiteiten worden de studenten in de Wijsbegeerte en Letteren
verplicht colleges te volgen in de woordkunst.
Bovendien zou het probleem van de sociale crisis van de intellectueel gedeeltelijk
worden opgelost.
Na enkele jaren zou een critisch theaterpubliek worden gevormd dat de
belangrijkste voorstellingen zou animeren. De scheidingslijn tussen degelijk
liefhebberstoneel en beroepstheater zou duidelijker worden, en de subsidies niet
versnipperd. Zou in dit geval een Volkstoneel leefbaar zijn? Ja, zolang het Nationaal
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Toneel en de reizende groepen de geest en het peil, de stijl en het dynamisme van
het geroemde Volkstoneel niet bereiken! Ieder gezelschap poogt goed toneel te
vertolken, doch de beruchte speelstijl en de bezieling van vroeger ontbreekt. Het
Vlaamse Volkstoneel, ontstaan uit culturele nood, groeide uit tot een wapen van de
nationale idee; het vertegenwoordigde ten slotte de katholieke revolutie, het werd
het prototype van de theatervernieuwing in Europa. Wij bezitten geen
vertegenwoordigers van de levende dramatische kunst in Vlaanderen.
De oplossing is zeer eenvoudig, indien alle katholieke organisaties de financiële
bijdragen verzekeren. Benevens een eigen repertorium beschikken we over enkele
recente werken van formaat van Europese

Met Anton Vande Velde op Scheldevaart (16 juni 1968).

auteurs; regisseurs en spelers, grafici en technici met rijke ervaring, kunnen dadelijk
worden ingeschakeld. Dit gezelschap zou tijdens de zomermaanden belangrijke
werken kunnen creëren in openlucht (cfr. Guldensporenspel, Rodenbachspel, enz.);
tijdens de winter zou de groep voor gelijkaardige organisaties in het buitenland
kunnen optreden. Naast dit gezelschap kan een organisme onze beste
woordkunstenaars naar de grote centra van West-Europa sturen om de literatuur
bekend te maken. Persoonlijk heb ik herhaalde keren bewezen dat ook dit mogelijk
is.
Blijft het bij de dode letter dan zullen wij op Europees plan dezelfde vernederingen
ondergaan zoals dit jaar met de griezelige Expo! Wij beschikken over ontzaglijke
mogelijkheden; ongebruikte krachten zijn een gruwel en een aanslag op het leven.
Wie oren heeft hore!...
Antoon Vander Plaetse
Uit ‘De Gids op maatschappelijk Gebied’.
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Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel
Ik zou hier een bloemlezing van Volkstoneelanecdotes op papier kunnen zetten, zoals
velen van ons ze zo vaak uit de mond van Toon Vander Plaetse of René Grassin
hebben gehoord, maar zij zouden de tintelende echtheid missen en de sappige kleur
van de verteller.
Ik zou misschien minder prettige dingen kunnen verklappen, uit de triestige dagen
van het ter ziele gaan van het Vlaamse Volkstoneel, de dagen der spijtige splitsing
en het moeizaam vechten der twee groepen om zich te handhaven, zo artistiek als
materieel, toen sommige van die thans met heimwee (?) over deze grootse periode
roepen, hun deeltje bijbrachten om de verdeeldheid te bestendigen.
Ik zou hier pijnlijk-schone herinneringen kunnen neerpennen uit de tijdspanne van
het heroisch offeren van de stille groten van het Vlaamse Volkstoneel als daar waren
Dr. De Gruyter, Renaat Verheyen en Lode Geysen die voor hun ideaal het beste van
zichzelve gaven en ervoor stierven en van die anderen die er voor leefden; en waarbij
Toon Vander Plaetse was.
Maar ik weet wel dat het niet aan mij past deze dingen op te rakelen of in het licht
te stellen. De geschiedenis van het Vlaamse Volkstoneel werd reeds ten dele
geschreven door Dr. C. Godelaine z.g. en fragmentarisch door Willem Putman, maar
haar complexiteit eist bijna dat zij zou geschreven worden door één der deelhebbers
aan het avontuur zelve, met dien verstande dat hij open oog hield voor de vergissingen
die begaan werden, objectiviteit voor de verdiensten van eenieders aandeel, ruimheid
van inzicht voor de relativiteit van zekere begrippen, omstandigheden en resultaten,
enthousiasme om de werkelijke betekenis van wat gebeurde en nu reeds geschiedenis
is, over te zetten in begeestering bij die het lezen, - Toone dat ware nog iets voor U.
Ik zou mij echter, al zinnend over de activiteit van het Vlaamse Volkstoneel, even
willen richten tot diegenen die menen dat de beweging rond deze groep eigenlijk
voor het Vlaamse volk maar betekenis heeft gehad in zoverre men deze wil nasporen
binnen de enge zaaltjes van patronaten en katholieke gildenhuizen, en die op dit
hoofdstuk uit onze culturele geschiedenis de stempel der mediocriteit zouden willen
zetten. En tot de anderen die het gehele avontuur als een curiositeit beschouwen, een
tijdspanne die afgesloten is, die na heel wat vormentribulaties, nergens nalevende
sporen liet en dus als een voorbije mislukking moet worden gedoodverfd. En tenslotte
tot die onverbeterlijke betweters en anemieke pessimisten die menen dat er nu niets
meer gebeuren kan dat de moeite waard is, die hun levenstaak schijnen te vinden in
een steriel negativisme en te pas en te onpas het v.b. van het Vlaamse Volkstoneel
misbruiken bij hun nivellerende argumentatie. De eersten wil ik terloops wijzen op
het enthousiasme van Franse theatermannen als Copeau en Gemier toen zij het werk
der Vlaamse toneelrevolutionnairen leerden kennen, en dat zo goed tot uiting komt
in de woorden van J. Copeau z.g.: ‘Vous vous êtes mis dans des conditions de réalité
et de vraie nouveauté. Votre raison d'être, votre signification artistique n'est que la
résultante, le couronnement de votre raison d'être, de votre signification sociale,
religieuse, nationale. Vous voulez montrer aux hommes de votre race et de votre
temps des choses, qui les concernent et qui les intéressent, parler à la Flandre pour
qu'elle vous réponde.
Il n'y a place là dedans pour aucun artifice, pour aucune tricherie. Vous êtes donc
un vrai théatre!’
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Maar vooral wil ik hen even herinneren aan het feit dat dezelfde Dr. de Gruyter
die het Vlaamse Volkstoneel zijn eerste stappen leidde, de hervormer en bezieler
geworden is van het Antwerpse K.N.S. gezelschap, kern van het hele officiële theater,
van dit ogenblik. Inderdaad, de mediocriteit staat onomstootbaar vast wanneer wij
bedenken dat in al die parochiezaaltjes en Vlaamse huizen over het hele land
voorstellingen gegeven werden van werk van Shakespeare, Vondel, Molière, Calderon,
Claudel, Unger, Van Eysselsteyn, De Mont e.a.
De tweeden zou ik willen zeggen dat al wat op dit ogenblik in ons theaterleven
enige betekenis verwierf mede de vruchten heeft geoogst van wat eens door het
V.V.T. gezaaid werd; dat artistiek hoogstaande voorstellingen als b.v. deze door Joris
Diels met de Antwerpse Schouwburg gebracht, gewoon niet in te denken zijn zonder
de omwenteling der Volkstoneel-rebellen, dat Johan de Meester die thans als de
meest markante regisseur van Noord-Nederland bekend staat, zijn practische leertijd
doormaakte en de basis van zijn kunnen lei met en in het Vlaamse Volkstoneel; dat
nu nog overal in den lande waar een of ander interessant toneelgebeuren doorgaat,
men aan de leiding daarvan namen noemt die ons doen denken aan het Volkstoneel:
Staf Bruggen, Antoon Vander Plaetse, Ast Fonteyne, Anton Vande Velde, en
zoveel anderen die er van verre of dichtbij betrokken waren of er in ieder geval van
ontvangen hebben; dat de activiteit van het Reizend Volkstheater, binnen het kader
van het officiële compleks dat Het Nationaal Toneel van België heet geheel geschiedt
in het teken van het Volkstoneel-ideaal en in geest en opzet de sporen volgt van zijn
voorganger.
En aan de laatsten, die lijden aan een tekort aan geloof, hoop en liefde zou ik willen
vragen zich te verjongen in het besef dat negativisme teleurgang en onmacht betekent,
terwijl zovele tekenen wijzen op een bloei van nawerkende krachten die her en der
naar voren dringen en de schakels leggen naar een beloftenrijke toekomst.
Het Vlaamse Volkstoneel leeft voort in wat het ons schonk aan inzicht, opnieuw
ontdekte waarden en heroverde waarheid. Wij geven deze verworvenheden een eigen
en geevolueerden vorm en wij trachten ze te beveiligen voor de bedreiging van een
nieuw formalisme dat even leugenachtig is als het oude. Het Volkstoneel leeft
altijddurend voort in wat het ons leerde aan idealistisch streven, aan verantwoord
durven en doen, aan heerlijk-dwaas inzetten van zichzelf voor iets dat het waard is.
Het is deze houding die in onze jonge geestdriftige harten kunstenaars tot geliefde
helden heeft gemaakt. En van deze, Toon Vander Plaetse, zijt gij er een!
Wij blijven U altijd dankbaar.
Rik Jacobs
Antwerpen, 1951.
Uit het huldeboek ‘Antoon Vander Plaetse’.
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Antoon Vander Plaetse als literator

Gedichten van Antoon Vander Plaetse

Manuscript van ‘Ballade van de klown’, versie met bewerking tot definitieve versie (1.3.1957).
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Ballade van de Clown
Geacht Publiek, hier is de klown.
Vanavond lacht ge u scheel en down!
Ik leer u schaatren, lust of niet,
al krimpt uw lachspier van verdriet.
'k Bezweer de angsten voor de dood,
uw eenzaamheid en zielenood.
De danskoord is mijn lust, mijn lot;
breek ik de nek: 'k ben dicht bij God!
Lacht u een bult wanneer ik val:
ik ben een hopeloos geval!...
'k Dans niet voor ù, massa-rabauw,
noch voor een muze, sfinks of vrouw...
Ik tart de ruimte en d'eeuwigheid,
maar buitel van weemoedigheid...
'k Ontvlucht mezelf in lach en spel,
ik grijns uit schrik voor God en hel.
Wat deert uw jouwen, uw applaus!
Al zijt gij keizer, droes of paus,
ik drijf de giften uit uw gal:
ja, 't wordt een zonderling geval!...
Kadaver-massa, houd u kwiek!
Vandaag dans ik een doodskantiek,
want tussen zavel en de koord
wordt in gebed mijn spot gesmoord.
En met de doodsangst in mijn strot
snik ik mijn heimwee uit naar God:
‘Het is me leed: barmhartigheid,
ik danste op uw lankmoedigheid.
Vergeef mijn fratsen zonder tal:
ik was uw droefste klown van al!...
Ja Prince, cirkusdirekteur,
uw klown is dood: een klein malheur!
Laat Jan-Publiek nu huiswaarts keren.
Bid vroom het troostend ‘miserere’
terwijl 't orkest speelt in sourdine
Adieu dan, ààrdse pantomime!
Voortaan dans ik mijn louteringsdans...
Maar, als ik struikel zoals thans,
o bone Jesu, gij vooral:
wil mij dan vangen vóór ik val!...

Ballade de Clown
C'est l'clown! Bien l'honneur, M'ssiers et Dames!
Rire, à se tordre, à se rouler
C'est ma façon... que vous l'vouliez
Ou non; crispés que vous soyez.
Solitude et détresse d'âme
Je les conjure et peur des drames
Dieu me soigne, si je m'entame.
Payez vous un'bosse de bon sang.
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Je suis un cas désespérant.
J'danse pas pour les mecs, la masse
Ni pour femmes, sylphes ou muses.
Je provoque le Temps, l'Espace.
Tandis que ma culbute amuse,
Je me fuis moi-même, par ruse.
Des riens, vos applaudissements.
J'arrache la peur de Satan.
Empéreur, Pape ou mécréant,
J'ote la bile de vos flancs.
Hein? C'est un cas bien étonnant!
Tas de machab's! A la vigie.
Je vais danser le Dies Irae.
Sur mon cable, au sol attiré,
On croit que je raille, je prie.
Et, des sanglots plein mon gosier,
Pleure vers Dieu ma nostalgie.
C'est mon chagrin. Miséricorde!
Soyez à mes tours indulgents.
C'est votre indulgence ma corde.
Moi, le plus noir de tous ces gens.
Prince du Cirque, Directeur.
Un petit mal. Votre Clown meurt.
Gros-Jean veut le prix de sa place.
Qu'il demande au bon Dieu ma grâce!
Tiens! L'orchestre joue en sourdine.
Adieu, terrestre, pantomime.
Désormais, je m'en vais dansant
Des danses d'Ange sur l'abime
Rattrapez, Jésus magnanime,
Mes faux pas... comme maintenant.
(Transposé par André Piot)
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1967
Foto Door Gevaert.

Valavond
Valavond... Kwijnend vuur
van de vale weemoedsvonken
in verholen dal gezonken.
Paradijselijk uur!
Valavond... Volle schuur
van bezinning - zware schoven.
Als het krimpend licht gaat doven
kreunt de aardse duur.
Valavond... Ongestoord
zweeft de geest, dit dal ontstegen,
Gods vervoerde stilten tegen
naar gesluierd oord.
Valavond... Bronzen Poort
naar het eeuwig rijk gaat open.
Dal en heuvelflanken hopen
op 't verlossend Woord!...

Taedet animam meam
Lacy, lacy, waarom treuren!
Om een jaar of tien gemis?
Liever tijd en lijf verbeuren
vóór de lust bezworen is.
Niets kan troosten, niets kan deren:
't heeft al veel te lang geduurd...
'k Ruik het doodsreeuw in mijn kleren
en mijn bloed is reeds verzuurd.
't Is vergeefs de barst gespezen
van 't verbrokkelend gebeent.
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Waarom vloeken, waarom vrezen?
Ik word zalig of versteend.
Als een aartsrabauw verstoten...
Kruis of munt, 't is al of niet!
't Heeft me jarenlang verdroten,
ik wordt week van oud verdriet.
'k Heb me moe en suf gebeden:
Kristus-Jezus 't maakt me gek!
'k Draag uw kruisboom in mijn leden
en de duivel op mijn nek...
'k Sta doorspleten van de zonde.
Doem of heil, het is ons lot!
Zie mij aan: de romp geschonden,
half noch heel, als harte-zot...
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Een
Ik durf geen enkele vreugde smaken
en nooit een morgen vrij ontwaken:
ik proef de dood.
Mij is dees luttle troost gebleven:
nooit wordt de grenspaal opgeheven
van pijn en nood.
Het hunkervuur blijft pulverend branden.
Begrenzing doet verlangen stranden
in ruimte en tijd.
Wanneer mag ik mezelf ontstijgen;
moet onverzaad de hartslag hijgen
naar eeuwigheid

Herinnering
Gelukkig zijn ze die nog luttel weten
wat eens het hart bezeerde of ontviel,
gelukkig zijn ze die zo licht vergeten
de zelfgeslagen wonden in de ziel.
O konden we ongerept als kindren dromen,
eens zuiver proeven het verbeurd geluk;
ervaren slechts één uur de vree der vromen...
maar elke droom breekt in herdenken stuk!
Vergeefse poging om de schimmen van 't verleden
te sussen met wat schaamte of wat spijt:
Zij keren telkens weer met vreze voor het heden
en schrijden met hun buit naar de eeuwigheid.
Niets keert terug van wat ons is ontgleden,
maar alle kwaad blijft in Gods oog geprent.
Ons rest alleen de hulpkreet om gebeden,
en ons verlangen op de dood geënt...

Het woord
Gij hebt weleer het schroeiend zand
uw magisch zwijgen ingebrand,
o eeuwig leven.
Verbroken zegelwoord van God,
verward gelal van mens en lot:
ons smartelijk spreken.
Wij prijzen zonde en erflijkheid,
wij staamlen onvolkomenheid
in klank en teken.
Het bruiloftslied van taal en licht,
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het zielsbevrijdend woordgedicht
blijft ongeschreven...

Persconferentie Verschaeve-boek, Kortrijk, 24 maart 1965.
Foto Vinckx.
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Samen met B. Roose, Bruno De Winter, hoofd redacteur 't Pallieterke, en Stijn Streuvels, in het
Artistenhuis te Antwerpen.
Fotodienst Artistenfonds

Romance
‘Ik heb mijn hart in Heidelberg verloren!’
zo luidt de zoete leis.
Ik liet mij door een zeegodin bekoren:
dat is een andre wijs.
Haar wepel lijf en ach! die weke klachten,
het brak mijn hart in twee.
'k Verkocht mijn ziel voor twintig zwoele nachten
in 't duinenzand bij de zee.
Zij zwoer mij trouw voor duizend en één uren:
het bracht me van de wijs.
Mijn zielhaard ligt verzengd door satansvuren,
't berouw wordt hellespijs.
Ik heb mijn God en ook mijn vrouw verraden
voor wrange duivelslust.
Nu klaagt mijn ziel om 't knagen van de maden
aan mijn gewetensrust.
Haar harenkrans, het trillen van haar leden,
haar golvend-speelse schoot,
doen mij nu schreien, vloeken in gebeden,
en huivren voor de dood...

Met Streuvels op de zomervergadering van de Kon. Vlaamse Academie, Wulveringem, 13 juli 1966.
Foto G. Rommelaere.

In memoriam Karel Bressous
Het smidsvuur bleef gedoofd
nu gij tot as gaat slinken,
de beitel stompte af, de klokspijs ligt verstard;
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de kinderen van uw geest
laten de wimpers zinken,
de hamerzang verstomt bij 't breken
van uw hart.
Bezweerder van het erts
uw toverkracht is henen,
de onvoltooide beelden hunkren naar uw hand
om in subtiel gewaad zich met u te verenen
en samen in te gaan tot het Beloofde Land.
Boetseerder van de ziel,
met klei en brons verbonden,
Bressous-van-Gentse-stam,
hier staat uw ziel te prijk.
Uw droomgestalten zullen
't nageslacht verkonden:
verheerlijkt praalt zijn leest
in het onsterflijk Rijk!
5 juni 1965
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Jachtlied
Zal hunkerend het hert
de schuchtere hinde vinden,
zijn innigheid, zijn àl;
of zal de klacht der hinde
door sparhout, beuk en linde,
wegsterven in het dal?
Zal dauw of morgenlicht
het jagend hert verblinden
en lokken naar de dood;
of zal de roep der hinde
't verdwaalde hert, 't beminde,
waarschuwen voor het lood?
Dit roepen van het bloed
zal pulverend verteren
het hert- en hindelied.
O onvervuld begeren!
Ach, hinde en licht ontberen
in mateloos verdriet...

Avond aan zee
Gij wijkt steeds lomer van het bruine strand
vergrijsde zee, vermoeid van doelloos streven;
gij prevelt uw geheim in schuchtere beven,
het vuur der zon in elke schuimpluim brandt.
De lucht is ijl. Een tere kimlijn zinkt
en vloeit verloren in het laatste gloeien.
Met grauwe wiekslag zie ik meeuwen roeien
naar 't eenzaam rijk, waar paars het westen slinkt.
Mijn liefste kom! Dit is het rijkste uur:
het vaal gegloei van licht en levensvuur,
het kwijnen van de dag, het doven van 't geluid.
Dra valt de nacht die onze weemoed wijdt,
tot gij, verbeterd en van schroom bevrijd,
mij met de kelkkrans van uw donkere schoot omsluit...

De vrijgezel
In de gemeente Hemelgem
Sta ik hoog aangeschreven.
In 't kerkkoor is mijn tenorstem
steeds in de pubertoon gebleven...
Ik ben prefekt der kongregatie
en dikke vriend van de clergé;
ik kreeg de Roomse dekoratie
- ge weet wel - ‘Et pontifice’.
Mama was dame de charité
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vertrouwd met dorpsschandaaltjes;
in het geniep, maar zeer devoot,
las zij... vervolgverhaaltjes.
Zij was wel veertig jaren ziek,
ze kon niet meer genezen;
ze kweekte zweertjes in de maag
van... paternosterbezen.
Papa was in de kerkfabriek
en president van vrome bonden.
Hij propageerde d'encycliek
van ‘kindren weren zonder zonde’.
Zo bleef ik enig troetelkind
want d'erfenis mocht niet vermindren.
Uit de mystiek van 't celibaat
sproten mijn geestelijke kindren.
Ik heb veel liefjes in de gang,
- dat is parochielaster en om die praatjes dood te doen
schonk ik een glasraam aan de paster.
Mijn goede faam bleef onbevlekt,
- ik knijp de katjes in het donker en sterf ik, ieder die mij kent
prijst mij als ongerepte jonker.
Mijn uitvaart, dienst van eerste klas,
met dertig gregoriaanse missen,
- een waan van 't farizeeërsras zal 't laatste vlekje zonde wissen.
En dan met eeuwige vergunning,
gewikkeld in de maagdenpelder,
rust ik in 't koncentratiekamp
van mijn witmarmeren kelder...
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Citaten uit zijn werk
In alle wellust grijnst het lijden.
Ik heb ontzettend leed gedragen, maar 't scherpst verdriet was
eenzaamheid.
Het bruiloftslied van taal en licht, het zielbevrijdend woordgedicht blijft
ongeschreven.
Stervend ontwaken om eeuwig te leven, want de dood is de laatste kans
om te leven.
In verband met beschaafd spreken is de spreuk ‘De kleren maken de man’
een leugen. Beschaafd spreken is slechts een bijtoon van geestelijke rijkdom
en van levensstijl.
Wie eenmaal viel hervalt wel duizend stonden: dit bijt als pekel in een
verse wonde.
Eénheid van taal voor Noord en Zuid betekent niet volledige
eenvormigheid! De vogel moet zingen zoals hij gebekt is, maar hij moet
natuurlijk en zuiver zingen.
Over enkele jaren zullen de franssprekenden in Vlaanderen met hun
beschaafd Nederlands vele Vlamingen beschamen.
Vergeefs gesmeekt: wij eisen recht! Klaagmuur-profeten, zwijgt en vecht!
De zonde is het zout der zaligheid.
Bij hevige ontroering stokt het woord in het onzegbare.
Een jezuïet die zijn hart heeft bewaard, is duizend jezuïeten waard!
Idee en droom zijn de slagaders van alle grote scheppingen.
De kunstenaar die toegeeft aan modeverschijnselen of aan de smaak van
de massa, kan korte tijd verbluffen, spoedig echter krimpt de vuurvlam
dood in de as.
Wanneer de kunstenaar te vaak een beroep doet op zijn technische
vaardigheid, stikt hij vroegtijdig in clichés.
De taal van de dichter en de declamator volgt de wetten van de natuur:
ze groeit en ontwikkelt orgànisch en functioneert in de ziel als de slagaders
in de hartkamers.
Het smartelijkste voor een kunstenaar is zichzelf overleven.
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Kunst en kunstenaar moeten door éthische bronnen vruchtbaar worden;
doch dienstbaarheid van de kunst aan politieke, sociale of filozofische
tendensen verdort kunst en kunstenaar.
Verklaring van poëzie is slechts omschrijving van een skelet.
Een veilig middel om poëzie te assimileren is de levenservaring.
De moderne poëzie heeft zich van de declamator bevrijd.
Eerzucht en nood aan zelfbevrijding drijven de mens naar het podium.
Wat men vertolkt moet men beléven; wie zuiver voelt, zal nooit falen.
Nooit wordt een drama alleen gespeeld: de lust om de medemens in het
persoonlijk conflict te betrekken bezit bovenmenselijke kracht en macht.
De Vlamingen moeten zich vaak redden met galgenhumor, maar zij lachen
meestal groen.
De clerus is een reusachtig gezin met veel grillige kinderen.
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De Vlamingen - vooral de politici - zijn nog niet voldoende gecultiveerd
om ironie te verteren.
Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw bleef de teaterconjunctuur
wat ze vijftig jaar vroeger was: een burgerlijke amusementsarena.
Zeer vaak worden grote Vlamingen door hun volk behandeld zoals kinderen
met hun speelgoed doen: uitbundig bewonderen, breken en... weggooien.
Hollandse sigaren, Franse drank, boerenkost en een Vlaamse vrouw en...
laat de wereld maar draaien.
Een wijs pastoor zegent zichzelf het eerst en... gratis; wanneer hij de pateen
omkeert, schuift hij de offerschaal onder uw neus.
De twee grootste mysteries zijn: hoe rijk is de Kerk en wie is uw vader.
Mocht de ‘Kerk van Rome’ het Vlaamse volk voor zijn trouw, zijn offers,
zijn missionarissen en zijn edelmoedige leken ooit vergelden, dan zou zij
straatarm zijn.
Wie niet wil vernederd worden, is het niet waard dat men hem prijst.
Verstandige lieden eerbiedigen de tien geboden, maar op middelbare
leeftijd voegen zij het elfde gebod eraan toe: gij zult u niet laten...
De aantrekkingskracht van de vrouw schuilt in haar opschik en haar
zwijgen.
Een middel om jong te blijven? Leef en werk voor een ideaal, ga vroeg
naar bed... 's morgens en, als ge niets beters hebt, wees sober met eten en
drinken.
Humor is de champagne van de tranen.
Mijn grootste zorg als sociaal wezen was: vrij en onafhankelijk leven,
ongehinderd mijn zending vervullen, mijn vrouw vergelden voor haar
offers, mijn kinderen tot algemeengecultiveerde burgers opvoeden.
Een bluffer beluisteren is even vervelend als het geprevel van een kwezel
aanhoren.
Tranen van medelijden vloeien langs de wangen, zelden door het hart.
De zekerheid van het ‘Niet’ na de dood zou het gruwelijkste offer zijn in
ons bestaan. De twijfel redt ons van wanhoop en doet ons leven.
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Blokletters in kranten zijn als brandmerken op het slachtvee. Met
blokletters fabriceert men geen genieën, evenmin kan men persoonlijkheden
ermee ontluisteren.
Wie niet kan lachen heeft nooit geschreid.
De mens kan zijn aard niet verloochenen, zijn karakter vormt hijzelf.
De innerlijke verscheurdheid heeft me verdrietiger gemaakt dan
tegenslagen en fysisch lijden.
De mens wordt eerst geboren, daarnà gedoopt.
Pas wanneer men de wereldellende aanschouwt, prijst men het eigen klein
geluk.
Weemoed is tot op heden mijn knagende zielekwaal.
Wij kunnen ons van al onze vijanden bevrijden, maar wanneer wij 's
morgens en 's avonds naakt voor de spiegel gaan staan stoten we tegen
de onoverwinnelijke: onszelf. Wij staan ermee op en gaan ermee slapen...
in nederlaag.
Indien het waar is dat één echte vriend meer waard is dan een koninkrijk,
dan ben ik alle koningen te rijk.
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Getuigenissen
Leo Persyn

Met het geruisloos verglijden van de jaren wordt het geleidelijk stiller om ons heen.
Wanneer ik terugdenk aan de zalige, glorieuze, maar ook heroïsche tijd van ‘Het
Vlaamsche Volkstoneel’, waar ik op 'n blauwe maandag in mijn
Sturm-und-Drangperiode, door de vriendelijke bemiddeling van eerwaarde heer Jan
Bernaerts en van Jan Boon 'n paar jaar lid van ben geweest. Dat is allemaal lang
geleden en toch nog zo nabij. Beide genoemde verantwoordelijken voor ‘Het
Vlaamsche Volkstoneel’ susten mijn ietwat terughoudende vader, die niet zo bijzonder
overtuigd was van de ernst van toneelmensen en van hun moraliteit, met hem erop
te wijzen dat zijn oudste belhamel in dat milieu niet zo'n gevaar zou lopen. Alhoewel
de brave man er geen negentiende-eeuwse bourgeoismentaliteit op nahield, want dat
lag helemaal niet in zijn aard, blijf ik nu nog steeds de mening toegedaan dat mijn
duurbare moeder, met haar drie broers priester, plus nog een zeer conservatieve oom
van dezelfde soort, er anders over dachten... Was het niet de tijd, dat kanunnik
Dessain, de secretaris van wijlen kardinaal Mercier, de college-jeugd het voetbalveld
opjaagde, opdat ze niet aan de verleidingen van bioscoop- en toneelzalen zou zijn
blootgesteld? Met mijn hand op het hart durf ik evenwel te getuigen dat Bernaerts
en Boon, althans wat ons betrof, het aan het juiste eind hadden. Mijn achttienjarige
maagdelijkheid van toen is nooit op de proef gesteld door het zgn. ‘wufte’ toneelleven.
Tegenover vaders aarzeling stond trouwens ook een joviale streekgenoot van hem,
notaris Thuysbaert van Lokeren, die de vaderlijke bezwaren onbekommerd
wegwuifde. Vele goede vrienden van die opwindende toneeltijd zijn reeds ter ziele.
Wanneer ik de optelling tracht te maken zijn er dat zelfs bijzonder veel.
De eerste in de reeds zo lang geworden dodengalerij was Renaat Verheyen, de
jonge entousiaste, zeer progressistische spil van het gezelschap, de meest begaafde
van allemaal, een stralende maar tere Dionusos en Apollo in één persoon verenigd.
Ook Willem Rombauts, de bescheiden en stille dichter, is van ons heengegaan, Staf
Bruggen, de steracteur, maar de eenvoud zelf, is reeds jaren verdwenen en ook Maurits
Hoste. De fijnzinnige, aristocratische Grinwis Plaat Stultjens, de Zuidafrikaan met
zijn enorme bewondering voor de Vlaamse en Hollandse meesters van de
schilderkunst, die van zijn grime telkens een studie maar ook een feest maakte. De
grote actrice Betsy van Es, Judith van Gelder, met haar aandoenlijke prestaties in
b.v. Lucifer en in Leontientje, Renaat Grassin, de eeuwige grapjas, Lode Plaum, de
angstvallige woordkunsteaar, en, oh, nog vele andere, weliswaar ook meer schuchtere
medewerkers aan de vele creaties van die tijd...
Begin van dit jaar stierf mijn grote vriend Antoon Vander Plaetse, declamator,
acteur, regisseur van massaspelen en later ook leraar dictie. Antoon werkte toen als
kleine bediende op een filiale van een bankinstelling in zijn geboortestadje Tielt. Ik
leerde hem kennen in het voorjaar 1926, in het toenmalige ‘Vlaamsche Huis’, op de
Brusselse Grote Markt waar een verfomfaaide, verregende leeuwevlag de gevel
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‘sierde’. Oppergod Johan de Meester keurde de nieuwe lichting op dezelfde grijze
dag in een van de kille, onverwarmde bovenzalen, waar het ongezellig rook naar
verschaald bier en naar pijptabak. Daar zat een nerveuze jongeman, met wild en
donker haar, een Spaans uitziend type zo te zien, met een bijna geëxalteerde, maar
open en eerlijke blik, die daar naar het mij wilde voorkomen met tamelijk uitgesproken
Westvlaams accent - ikzelf had nog residu's van een lang verblijf in Nederland in
mijn uitspraak - uitpakte met een fragment uit Hegenscheidts Starkadd. Ik geloof nu
nog steeds dat ik onmiddellijk in Antoons gunst kwam te staan, omdat ik - eerder
door toevallige omstandigheden - zijn idool Cyriel Verschaeve had uitgekozen. Ik
droeg De Zeemeeuwen voor ‘Waar men geen kleinheid kan ontwaren’. Ik meen dat,
met onze

Vlaanderen. Jaargang 22

365

Rodenbachstoet in aantocht, Roeselare, juli 1956.

smaak van nu, deze ‘uitgalmingen’ wel erg bombastisch en zeer romantisch moeten
hebben geklonken.
Goed, we maakten als jonge mannen, eerder nog als jonge honden die mekaar
eerst besnuffelen, tamelijk vlug kennis met elkaar. Maar ik onthield van deze eerste
kennismaking toch dat ik iemand ontmoet had eerlijk, onbevangen in zijn oordeel,
'n beetje links, en, naar mijn gevoel als stadsjongen, 'n tikkeltje boers, die aan de
grootstad en aan de liflafjes van het toenmaals nog uitgesproken verfranste Brussel,
met bitter weinig Vlaams gezelschapsleven, een uitgesproken hekel had.
Korte tijd nadien waren we al dikke vrienden. Deze vriendschap had als
voornaamste basis onze zelfde Vlaamse idealen, een vriendschap die hechter werd
in latere, betere en ook in hachelijker tijden. Antoon stond dichter bij mij met zijn
gevoelsleven dan mijn bijna stadsgenoot, al was hij dan ook uit Borgerhout, de
onvergetelijke Renaat Verheyen, voor wie ik, gezien zijn bewonderenswaardige
toneeltalenten een grote verering koesterde. Ook Renaat behoorde tot het kleine
groepje van jonge acteurs, in wier gezelschap ik me meestendeels ophield. Renaat
moest trouwens korte tijd nadien zijn legerdienst doen, en zo was hij wel verplicht
ons vaarwel te zeggen, zij het dan dat we mekaar toch nog dikwijls ontmoetten. Maar
goed, mijn vriendschap met Antoon Vander Plaetse groeide zienderogen. Op zijn
geheel eigen, joviale, complexloze, en ik zou bijna zeggen ‘doortastende’ wijze,
maakte hij zijn aanstaande vrouw Maria Destoop het hof.
Ik maakte kennis met zijn vader die pasteibakker was en met zijn stille, hartelijke
en zo gulle moeder, die hij korte tijd nadien zou verliezen. Het blijft me steeds bij
hoe Antoon, op een avond in Oostende, na de voorstelling, samen met mij over het
donkere en verlaten strand wandelde, en hoe hij plots in snikken uitbarstte.
We zijn samen naar Parijs geweest met Lucifer en met Tijl en het was voor ons
beiden de eerste maal dat we de lichtstad zagen. We hebben samen in zomer- en in
wintertijd alle Vlaamse wegen afgerotst, met stoomtrammetjes, met boerenkarren
en ook te voet, naar de meest afgelegen plaatsen. Ook Nederland kwam aan bod en
we speelden tot in Groningen toe. In latere jaren ontmoetten we elkaar vrij dikwijls
in het Radio-Instituut. Antoon was een fidele kerel. Bij elke geboorte, bij elke eerste
communie en bij elk huwelijk van zijn kinderen kreeg ik een fraaie mededeling en
in mijn boekenkast staan zijn uitgaven, elk met een vriendelijke opdracht. Eén boek
heeft hij mij eens beloofd en ik heb het nooit gezien. We zaten toevallig in de trein
op het vak Kortrijk-Brussel. In Oudenaarde zag hij mij op het perron staan en wenkte
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me naar zijn compartiment. Hij had de geschiedenis van het Vlaamsche Volkstooneel
geschreven en beloofde mij een exemplaar. Dat is hij stellig vergeten.
Tijdens de bezetting was Tielt mijn streek om een surplusje aan de magere
ravitaillering in de hoofdstad toe te voegen. Ik reisde dan naar het Westvlaamse stadje
en streek op de Grote Markt neer aan de voet van het belfortje, waar zijn vrouw een
winkel dreef van garen en band en allerlei linnen en wollen goederen. Met de fiets
van Antoon - dikwijls vergezelde hij me - zochten we spek en eieren, graan en tabak
bij de boeren van de omtrek. De grote kunst bestond er altijd in 's avonds in een
stampvolle smokkeltrein met de opgehaalde waren terug ongedeerd in Brussel te
arriveren. Mijn Tieltse smokkelwaar is mij nooit door de controleurs ontnomen... Ik
heb Antoon bezocht op zijn ziekbed, in de barre repressietijd. Ik heb me verheugd
in zijn vlugge rehabilitatie en in zijn verdere opgang. Ik heb zijn klare, ontroerende
stem nog dikwijls gehoord in de radio. De laatste maal dat ik hem, samen met zijn
vrouw, ontmoet heb, was in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, waar de film
Mira werd afgerold, naar de roman van zijn andere afgod Stijn Streuvels. Een beetje
Westvlaams particularisme is er bij hem nooit helemaal uitgegroeid.
Nu rust Antoon, veel te vroeg, helaas, in zijn duurbare Westvlaamse grond. Het
warm geluid van zijn stem, de stem van zijn zuiver hart, zal ik nog lang horen
nazinderen.
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Ast Fonteyne

Antoon Vander Plaetse met Prosper Van Eeckhoute, componist.
Rodenbachfeesten, Roeselare, 1956. Foto M. Anckaert.

Alhoewel ik, net als zovelen, Antoon Vander Plaetse heb gekend, hebben wij van
mekaar eigenlijk nooit zoveel afgeweten. Het was met ons zoals met schippers, die
elkaar regelmatig kruisen op hun vaart: enkel maar een opgestoken hand en een
‘Hui!’ tot groet en heilwens. En af en toe een toevallige ontmoeting aan wal: wat
luchtig gekout tussen pot en pint. Wij zaten beiden vrijwel altijd op ons eigen schip
en er was derhalve geen gelegenheid tot veel verkeer. Al had ik het wel liever anders
gewild.
Toon en ik, we hebben mekaar maar weinig aan 't werk gezien. Wat ik vrij
persoonlijk van hem het best herinner is zijn optreden als de koppige, trotse,
overmoedige, levenslustige zoon ‘Louis’ uit ‘De Vlaschaard’, wanneer wij gedurende
de bezettingsjaren, samen met Arthur Van Thillo, die met zijn forse, donkere stem
aan de oude norse ‘Boer Vermeulen’ op onvergetelijke manier gestalte gaf, met dit
meesterwerk naar zo menig atheneum op stap gingen; dank zij de toenmalige directeur
van het middelbaar onderwijs, Filip De Pillecijn, en in weerwil van Stijn Streuvels
zelf, die met zijn gekende afknakkende openhartigheid ons opzet als ‘hoegenaamd
niet doenbaar’ van de hand had gewezen. Het werd nochtans een succes. En zeker
niet het minst dank zij Tone! Het was alsof Streuvels zijn jongere vriend die rol als
't ware op het lijf had geschreven. Ik zie Toon-Louis daar nog staan, ‘groot en allene’
als ‘op 't vlakke’. Het boek waaruit hij las was verdwenen, voor mij zo goed als voor
de jonge toehoorders. Wij zagen enkel ‘den kloeken stap, de hoogheffende benen en
de uitgegroeide gestalte, opgeschoten, slank, zwak lijk een wisse, met den arm die
eenbaarlijk zwaait aan de brede hoekige schouders van dat jonge, krachtige lijf’. En
wij hoorden die toen reeds zo goed gekende donker-zwarte stem, wijl zij malende
was dat prachtig, Bijbels-groots tafereel uit de ‘Zaaidhede’. Dat was Toon niet, dat
was Louis zelve!
Een tweede keer, maar nog veel sterker, kwam ik onder de indruk van zijn kunst.
En dat brengt mij meteen bij wat ik vooral ‘getuigen’ wou. Zijn uitvaart. Het enige
wat mij van zijnentwege erg en pijnlijk is tegengevallen: zijn vroeg, en dan nog wel
zo plots verscheiden... Wij hadden hem de laatste tijd wel wat minder vast zien
stappen, maar voor eenieder bleef hij niettemin die knoestige tjok, met wiens pezige
taalheid, overgeërfd van vader op zoon, de dood nog aardig wat zou af te rekenen
hebben, wilde zij hem definitief gevloerd krijgen. En daar lag hij nu almeteen, geveld
als een boom door de bliksem getroffen. Wie hem daarna zag opgebaard, met een
lichte blos over zijn gelaat onder die donkere, ietwat verzilverde harenhelm waar
een liefderijke vrouwenhand nog een laatste maal, in teder-droef adieu, een speelse
krul in had gevingerd, moest spontaan weer denken aan die eeuwigejeugdige heraut
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van de Vlaamse voordrachtkunst, zoals hij daar nu doende leek te zeggen zijn ultieme,
schoonste voordracht over eeuwige rust en stilte.
Die begrafenis... Wie twijfelen mocht aan Antoon Vander Plaetses betekenis als
voordrachtkunstenaar en deze zou willen relativeren in het licht van moderne
zogenaamd versoberde strekkingen - die niet zelden uitebben in zielloos zeggen,
waaraan trouwens, gelukkig maar, alweer aardig wat kentering komt - hij moest
aanwezig zijn geweest bij die waarachtig prinselijke uitvaart. Hem zou alle lust tot
ijdel gevit en gezwam over stijlverschil en andere bijkomstige waarden meer, met
de slag zijn ontnomen. Wie de dag van vandaag als kunstenaar, bij zijn afsterven
nog een zo grote kerk als Sint-Maarten te Kortrijk tot barstentoe kan vullen met
zittende en rechtstaande, ontroerde vrienden en bewonderaars, die er blijkbaar aan
gehouden hadden een laatste, dankbare hulde te komen brengen aan iemand, wien
ze, over alle tijdsevolutie heen, trouw waren gebleven, - hij moge vredig de eeuwige
rust ingaan, in het besef dat hij door zijn wijd-uitgedragen kunstenaarschap niet alleen
zijn eigen, krachtige, maar door andere meer centraal gelegen gewesten vaak
gefrustreerde Westvlaamse provincie, doch tevens zijn hele, nog steeds door zovelen
in dit land beneden mate, om niet te zeggen gemin-achte Vlaamse volk, op
onvolprezen wijze heeft gediend en opwaarts gestuurd. Toen op zeker ogenblik de
betreurde overledene onverwacht weer tot leven scheen gewekt en zijn ‘bronzen
stemme’ op een beklemmend sobere wijze de stoet van Gezelles Vlaamse ‘Dies
irae’-strofen door de hoge kerkbeuken liet schrijden, was mijn keel plots veel te dik
geworden om luidop te zeggen wat ik nochtans van ganser harte ‘getuigen’ wou:
‘Toon-jong, dat is 't schoonste wat ik van u gehoord heb!’
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Jaak Stervelynck
Nu je hart is stilgevallen, je fonkelende blik gedoofd, je beroemde bronzen stem voor
eeuwig zwijgt, vlagen de herinneringen aan. We zagen je massaspelen regisseren
met een reuzebezetting. We zagen je langs stoeten opstappen die jij in elkaar had
gestoken. We zagen je op het podium verschijnen na afloop van de talloze
toneelvoorstellingen, die je had geleid. We vergeten nooit je vertolkingen van
Streuvels, Gezelle, Van Ostayen. En van hoeveel feesttafels stond je niet op om er
met een kwinkslag en een goed gekozen voordracht de stemming in te brengen. In
december vorig jaar amuseerde je nog de St.-Niklaasvierders in het instituut ‘Onze
kinderen’ te Rumbeke met een voordracht over numor in de Nederlandse letterkunde.
Enkele maanden is het geleden dat we samen in ‘Ter Ponte’ Grietje Moeyaerts
tentoonstelling hebben ingeleid. Het was de laatste keer dat ik je je ‘clown’ hoorde
voordragen. ‘Adieu dan, aardse pantomine’.
En was een Antoon Vander Plaetse, die het grote publiek kent, de vitale man, die
met zijn rijk orgaan deed wat hij wilde, de briljante en alom toegejuichte, die bij elke
soort publiek kon doen overkomen wat er in een gedicht en een prozatekst ligt.
Er was ook een andere Antoon Vander Plaetse, een uiterst kwetsbare, naar
vriendschap en begrip hunkerende ouder wordende man, bij wie veel borrels de
grondige zwaarmoedigheid niet konden verdrijven. Die tweede kenden slechts zijn
vrienden. Met hen kon het tot heftige ruzies komen, zonder dat de vriendschap
aangetast werd. Die Vander Plaetse mocht het zich permitteren krachttermen en

Met Gaston Theunynck, Roeselare, 7 mei 1966.

platte uitdrukkingen te gebruiken. Hij werd er immers niet vulgair bij. Hij had iets
ridderlijks over zich, krachtige taal deed daar geen afbreuk aan. Zijn vrienden kon
hij verrassen. Nooit vergeet ik de avond toen hij ons zijn luxueus uitgegeven
dichtbundel ‘Valavond’ cadeau deed. Het was een stuk van zichzelf dat hij schonk,
en hij deed het graag.
Ons resten je boeken, de foto's van je unieke expressieve kop, de fonoplaten,
waarop je stem in lengte van dagen het schone Nederlandse woord zal laten klinken.
Maar je figuur zullen we niet meer zien rijzen in de zaal, zoals Rodenbachs zanger
‘vol beelden en vol dromen, en klank en bonte taal’.
Het is te vroeg. Je had nog laden vol te verwerken documentatie. En je hield nog
zoveel van het goede leven, ‘het zoenend dal vol goud en dauw en regenbogen’,
zoals je dichtte in ‘idylle’. En we horen je nog zeggen in ‘nocturne vijf’:
‘Ik kan dit oord nog niet verzaken, De aardse angel haakt zo diep...’
Wat er van je overblijft, - en het is veel, het is meer dan van de meesten, - is een
povere troost voor wie van je hielden, je prachtig gezin in de eerste plaats, maar ook
je vele vrienden. Zoals jij was, is geen ander. Er ging een fluïdum van je uit. Ook
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als je in een mistroostige bui verkeerde, - en dat kwam de laatste jaren frequenter
voor, want de wending die het culturele leven nam was niet helemaal naar je zin, stimuleerde je degenen die het zich in het hoofd hadden gezet te bouwen aan het huis
van Vlaanderen, om een geliefde romantische uitdrukking te gebruiken.
Een stuk oud West-Vlaanderen is met je verdwenen, zoals André Demedts voor
de radio zei. Een stuk romantiek, een stuk idealisme, een groot liefhebbend hart. Een
van de laatste schakels ook, die ons over Verschaeve heen, verbonden met de
levenwekkers Gezelle en Rodenbach.
Het is nu allemaal anders geworden, minder genereus, en bij alle diversiteit,
echtheid en universele gerichtheid, vaak niet erg verkwikkelijk.
Adieu Antoon Vander Plaetse, je hebt mooi geleefd.

Gaston Theunynck
Mijn vriend Antoon Vander Plaetse heb ik leren kennen in 't kamp van Sint-Kruis.
Vroeger kende ik hem niet, maar door een vriend leerde ik hem kennen. In de barak
lagen we er met een paar honderd. Op een nacht, alles sluimerde en enkel de adem
van sommige gedetineerden was hoorbaar. Toen op een nacht, midden in den nacht
Tone opstond, boven op zijn bed te staan en begon te declameren. Zij die ervan
wakker werden lieten hem begaan en na het opzeggen van zijn gedicht legde hij zich
weer ter ruste.
Dagen nadien vertelde Tone dat hij gedroomd had, en de H. Franciscus had hem
meegenomen tot op de Halletoren te Brugge, zijn arm uitgestrekt die hij over het
hele Vlaanderen liet gaan en zei tegen Tone: ‘Ziet ge de Vlaanderen, wel dat is uw
Vlaanderen’.
Nog heeft Tone eens verteld dat toen hij ziek in Sint-Janshospitaal lag, hij in een
soort coma verkeerde, dat hij in een trance, van alles wilde afstand doen, alles wat
aards was versloeg en in de verte zongen ze psalmen. Later heb ik menig uur met
Tone gezellig gepraat en ne druppel gedronken. Tone was altijd oprecht en eerlijk
zowel in het vreugdige als in het tragische. 't Was een borst met een klokke Roeland
erin, een declamator die éénmaal voorkomt. Op een dergelijk man zal Vlaanderen
nog lang moeten wachten.
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Omer Tanghe
Bij zijn afsterven heeft men Toon Vander Plaetse gehuldigd en betreurd als de man
met de bronzen stem en de eigen voordrachtstijl; als de Vlaming met de gekruide
omgangstaal en de nodige folklore-eigenschappen die bij zijn verschijning pasten
en van hem een alomgekende figuur hadden gemaakt.
Vander Plaetse werd vereenzelvigd met echte Vlaamse levenskunst ...hij was de
man die zijn overtuiging nooit schuil hield, deze meestal nogal luidruchtig
verkondigde en bij dit alles, onder het drinken van de beste cognac, anticlericale
moppen ten beste gaf. Het heeft de intieme vrienden van Toon wel pijn gedaan dat
men hem als mens én als gelovige onvolledig of niet heeft uitgetekend.
Een klein jaar vóór zijn dood had Toon mij, op een koffienamiddag, schertsend
gezegd: ‘Wanneer ik mijn hoofd zal neerleggen, dan moet jij ervoor zorgen dat er
geen “charlatans” rond mijn bed staan...’
‘Ik zal mij uit de omgeving houden, Toon’ heb ik teruggekaatst.
‘Kom, kom ...jou zou ik dan graag bij me hebben... dit bedoel ik.’
Toon was mijn vriend. Wij hielden van elkaar. ‘Je moet elkaars deur niet omver
lopen om echte vrienden te zijn’, had hij me eens gezegd ‘maar wanneer je
voorbijkomt om te praten over je zorgen, je strijd, je priester-zijn, dan ben je welkom.
Jij bent hier thuis...’
Soms belde hij zelf op.
‘Waar blijf je... je weet toch dat ook ik jou nodig heb. Het is niet omdat ik de
“pasters” graag plaag dat ik van hen niet hou...’
Op een druilerige wintermorgen heb ik mijn stervende vriend gezalfd met de
heilige olie en hem getekend met het kruis.
Ik weet dat dit kruis zijn trouwe metgezel is geweest. Bewust heeft hij tegen het
onrecht, de huichelarij, de verdachtmaking, de ondankbaarheid, het lijden en de
eenzaamheid gestreden. Hij aanvaardde deze strijd als zijn taak in het verlossingswerk
van de Godmens, in Wie hij onwrikbaar heeft geloofd.
Over dit geloof in God kon hij heel lang en gemoedelijk spreken. De zin voor het
mysterie van God en de sterke dramatiek van het heilsgebeuren in mens en wereld,
waren voor hem het fundament waarop hij zijn gezinsleven en artistieke arbeid wilde
uitbouwen.
Toen we eens, na de opvoering van een Mariaal openluchtspel in de Antwerpse
Kempen samen huiswaarts reden, zei hij me:
‘Heeft het je ontroerd?’
‘Ja, Toon...’
‘Ik ga je iets zeggen dat jij als priester nooit moogt vergeten... Vlaanderen kan
niet leven zonder mystiek, zonder de eerbied voor alles wat heilig is. Ik wil dit aan
onze mensen meegeven door mijn regie en woordkunst. Jij moet dit doen door een
echte man Gods te zijn. Word geen renegaat, man, of ik bekijk je niet meer...
De strijd om trouw te blijven aan de eenvoud en de echtheid van het leven, aan
God, aan ons volk... moet jouw dagen en nachten vullen. Het zal je bloed en tranen
kosten, maar je zal gelukkig zijn en de mensen zullen aan jouw leven iets hebben...’
Vander Plaetse hield van de kerk. Het feit dat hij de ambtsdragers kon uitkafferen
om hun kleine kanten was een voorwendsel om zijn gehechtheid aan de kerk te
camoufleren.
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Ik had het geluk, als priester-student, enkele hoofdrollen onder zijn regie te mogen
vertolken.
Tijdens de vele repetities van het drama van T.S. Eliot: Moord in de kathedraal
kon hij soms lang uitweiden over de figuur van Thomas Becket, de priester en
bisschop. Het trof me telkens met welke bewogenheid en eerbied hij over het
priester-zijn en de kerk kon filosoferen.
‘Preken is het woord van God verkondigen, niet het uwe’ zei hij me dan. ‘Jij moet
dit woord eerst in jouw eigen leven beleven. Je mag nooit veinzen... op het toneel
niet en zeker niet in jouw priesterleven...
Ik zal je eens voordoen hoe je moet preken... en ...kijk, zo moet jouw
gebedshouding zijn...’
Bij het inoefenen van teksten, gebaren en houdingen heb ik gezien en aangevoeld
dat Toon Vander Plaetse een echte gelovige was. Later vertrouwde hij me zijn hartzeer
toe, zijn ontgoochelingen en diepe vreugden.
We hebben veel gepraat over de liefde voor Vlaanderen, de kerk, de mensen...
vooral voor de armen en de geringen onder hen. ‘Ik ga er trots op’ bekende hij me
‘dat ik honderden priesters, religieuzen en missionarissen een beetje schoonheid heb
meegegeven.’
‘Jij hebt ons, op jouw manier, God beter leren kennen’ heb ik hem eens gezegd.
Met zijn grote ogen heeft hij me toen bekeken... ‘Ik tracht God samen met jullie allen
aan te voelen... jij weet dat ik daarin eerlijk wil zijn...’ zei hij.
Mijn vriend Toon was een ingoed mens en een grote gelovige. Hij wist dat Gods
scheppende aanwezigheid tot ons komt in de klank van de stem, de sierlijkheid van
het gebaar, de schoonheid van het lichaam, de eerlijkheid van het hart.
Op een voor hem eigen en typische wijze heeft hij over Gods aanwezigheid, midden
onder ons, getuigd.
Hij hield van Ruusbroec en de wijding van onze trappistenabdijen. Deze man, die
niet leven kon zonder zijn zelf-gerolde sigaretten, zijn borrel, zijn krakend-dreunende
vloeken en scherpe ironie, zocht steeds maar naar de tastbare en zichtbare nabijheid
van God. Vooraleer men de doodskist zou dicht maken heb ik een laatste kruisje op
zijn sereen gezicht gedrukt. Op de borst van deze diep-religieuze kunstenaar heb ik
een olijfhouten kruisje gelegd. Dit heeft hij meegenomen in zijn graf.
Het was steeds zijn ideaal geweest trouw te blijven aan de echte waarden van het
leven. Het kruis van de Heer was voor hem één van deze waarden.
Schroomvol heb ik, als vriend-priester, deze enkele regels over Toon Vander
Plaetse willen neerschrijven.
Uit dankbaarheid.
Uit eerbied voor het getuigenis van zijn echt-mens en gelovig zijn.
Uit zorg... opdat het beeld van mijn dode vriend onverminkt en ‘volledig’ in de
herinnering van Vlaanderen verder zou leven.
Bij Lannoo-Tielt verscheen zo pas een boek van Omer Tanghe: ‘Gewone Gelovigen:
getuigenissen uit wat het leven kleurt.’ (216 blz., 168 fr.).
In dit boek is één hoofdstuk gewijd aan het getugenis van Toon Vander Plaetse.
Dit hoofdstuk werd door de auteur als homilie voorgedragen tijdens de
eucharistieviering tot zielerust van zijn goeie vriend Toon, op 11 juli 1973 te Kortrijk.
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Brief van Stijn Streuvels aan Antoon Vander Plaetse.
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Emiel Janssen, s.j.

In het huis van Streuvels, Ingooigem, 1960: Antoon Vander Plaetse, Bert Dewilde, Stijn Streuvels,
Marcel Notebaert.

Over Antoon Vander Plaetse weet ik weinig méér te vertellen dan een vriendschap.
In de laatste jaren verkwijnde ze noodgedwongen; maar ze ontroert me nóg, en ik
meen te weten dat ze ook voor hem kostbaar bleef.
Ik ontmoette hem voor het eerst rond 1946, bij de uitgever Joris Lannoo te Tielt. Ik
arriveerde op een avond; hij onderhandelde over Het lied der geuzen of over Dietse
balladen, ik weet het niet meer. We bleven lang praten, gedrieën, in een rustig
samenzijn waar Toon zwijgzaam bleef. De volgende dag bezocht ik zijn smal
linnengoedwinkeltje op de Markt, ik ontmoette zijn vrouw en zag ook zijn oudste
dochter achter de toogbank. Samen met hem dronk ik een filter.
Mijn bezoeken werden regelmatig. De repressie drukte zwaar op hem; voordracht
en toneel leken vooralsnog ontoegankelijk, en de kleine nering bracht het (nog
gesmade) gezin niet ver. Hoe zou men de nog jonge kinderen behoorlijk opvoeden?
Als een even gevoelige als machteloze geweldenaar zat Toon bij me. Hij klaagde
zijn nood wel (zijn vrouw deed het ook), maar het ging veel méér over literatuur,
kunst, Vlaanderen. Momenten van verbittering kwamen wel voor, nimmer een
blijvende bitterheid. Van zijn bekentenissen onthoud ik nu dat hij in de oorlogsjaren
veel weifeling had gekend, en dat zijn vrienden-raadgevers (ook Verschaeve) soms
in gebreke bleven.
Persoonlijk vermocht ik niet veel; toch kon ik hem helpen. Ik inviteerde hem voor
een voordrachtavond (zijn allereerste in die jaren) bij ons, Jezuieten, in de
Minderbroedersstraat te Leuven. Hij kwam; ik haalde hem af aan het station, en
ergens in de Bondgenotenlaan ontmoetten we (ik zie het nog voor me) professor
Sobry. Ook dàt wekte de verwachting op.
De voordracht, tam en braaf en met Streuvels als belangrijke gestalte, was met
zorg voorbereid: een bedwongen kracht rilde daarin onder een hopende
ontembaarheid. Zijn getuigenis klonk, afgeremd, daardoor warmer. En de volgende
dag maakte ik van alles een kort relaas op, dat bijna onmiddellijk in De Standaard
verscheen.
Ik weet niet in hoever dat éne gebeuren de wezenlijke aanloop is geweeset, maar
bijna stormenderhand veroverde Vander Plaetse het Vlaamse publiek. Al te lang
hadden we zijn zwaar-volle stem moeten missen, zijn voorkomen van
gratie-en-geweld, zijn wildgevoelige overgave aan teksten en mensen. Niet zeer lang
daarna trad hij nog eens te Leuven op, in de Tiense straat voor de studenten. Streuvels
was bij hem. Streuvels die voor Toon zijn populariteit op straat gooide. Toen werd
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mij verzekerd dat mijn eerste stoot de wagen in beweging had gebracht. Het maakte
me zeer blij; maar (denk ik) de werkelijkheid heeft méér kanten.
Intussen verinnigde de vriendschap: een gezamenlijke vlaams-godsdienstige
idealisering. De gesprekken sloten bij mekaar aan; ze werden luchtiger van toon,
vooral toen mijn vriend te Tielt naast het college woonde. Toen hij daarna naar
Kortrijk vertrok (daar kwam ik veel minder), verloren we de spontane openheid die
doorlopende contacten onderstelt. Bij elke van onze zeldzame ontmoetingen, verzocht
hij me bij hem weer binnen te lopen. Het was voor me niet gemakkelijk; maar waarom
mààkte ik de kansen niet? Ik voel iets als een ontrouw-door-verzuimenis.
Vier anekdoten wil ik nog ophalen.
- Eens (ik denk in 1953) werd hij gehuldigd in de feestzaal van Sint-Lukas te
Gent. Zijn antwoord op het einde was een vierkante belijdenis van trouw en van
geloof, en ik herkende de gewone thema's van onze gesprekken.
- Ook toen hij te Tielt Het heilig experiment regisseerde, het Jezuïetenstuk uit
Paraguay, kon ik hem bijstaan.
- In 1952 zou hij, bij de Guldensporenfeesten te Kortrijk, het openluchtspel
verzorgen, op tekst van Willem Putman. Willem Putman was me evenmin
onbekend; beter dan velen wist ik hoezeer hij dronk: ik zou mijn vriend
waarschuwen! Ik belde aan zijn tweede huis te Tielt; zelf deed hij open, - en
nog éér we gezeten waren: ‘Zeg, weet je 't al?
Willem Putman drinkt niet meer...’ Ik liet hem uitvertellen, om eindelijk zélf
aan het woord te komen met mijn ongelegen belijdenis. Nóg begrepen we
mekaar.
- De eerste uitvoering, na die snikhete 11 juli 1952, ving aan onder dreigende
wolken en verdronk in een heftig onweer. De volgende morgen ging ik, te Tielt,
lang met Toon praten: vriendschap en opbeuring kon hij goed gebruiken!
- Hij was een van de eregasten, bij mijn eigen religieus jubileum in 1965 te
Heverlee. Hij trad op, improviseerde, declameerde, als een gulplagende
kwajongen die, binnen onze Jezuïetenmuren, graag ongewone woorden liet
daveren. Van dat feest bewaar ik een gelegenheidsfoto, een van zijn
allerschoonste portretten...
...Toen ik, in dit voorjaar, te Kortrijk zijn uitvaartdienst bijwoonde, en bij het ‘Dies
irae’ hoorde ik de overledene nog eens spreken: toen riep die bekende stem bij me
veel andere woorden op, ook woorden over de dood heen.
(14 juli 1973).
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René De Seranno
René De Serrano is een van dezen die over alle afstanden en jaren heen een trouw
vriend is gebleven van Antoon Vander Plaetse. De Seranno werd in Moline, Illinois,
U.S.A. geboren. Als kind kwam hij naar Vlaanderen met zijn ouders in 1913. Toen
kwam de eerste wereldoorlog, en de familie De Seranno vestigde zich te Tielt. Zo
werden Toon en René, als geburen, goede vrienden. Na de oorlog vertrokken de De
Seranno's terug naar Amerika. Dit is nu meer dan een halve eeuw geleden. René De
Seranno is in contact gebleven met zijn geboorteland en zijn vrienden aldaar, onder
wie Vander Plaetse een der innigste was. Zijn getuigenis over Antoon wordt hierna
afgedrukt zoals hij ze zelf schreef, een verrassend behoud van het Nederlands na
twee generaties, getuigenis tevens voor zijn binding met Vlaanderen. De Seranno,
die door zijn wilskracht en werklust een groot-industrieel werd en ere-consul van
België in Detroit, noemde zijn residentie aan het St. Clarameer ‘Valavond’, naar de
dichtbundel van zijn vriend Antoon Vander Plaetse. Zijn adres is: Villa ‘Valavond’,
740 Whittier Boulevard, Grosse Pointe Park, Michigan 48230.

In Detroit: mevr. Deseranno, Louwaege, Consul van Detroit, Leon Buysse, Antoon Vander Plaetse,
René Deseranno (12 sept. 1969).

Het was het voorstel van Pater Arthur Verthe ‘René, ge moet eens Toon Vander
Plaetse uitnodigen naar Detroit: dat ware interessant voor de Vlamingen langsdaar’.
We hebben dat gedaan: hij is gekomen en wij allen zijn verrijkt met Vander Plaetse
beter te kennen. Antoon was een vriend en een oude gebuur uit de St.-Jansstraat in
Tielt want mijn vaders huis was naast de bakkerij ‘Vander Plaetse’ vóór de familie
De Seranno terug naar Amerika verhuisde. Wij hebben betrekkingen behouden met
de loopbaan van Toon, gevolgd wel wat van verre, maar niet te min met veel interest.
Antoon bleef voor mij het oud Vlaanderen, het lieve Moederland: een sterk beeld
uit mijn kinderjaren. En zo, zijn verblijf in Detroit heeft deze gevoelens van sterkte
gegeven want ik zag in hem een christelijke mens, verrijkt door de wisselvalligheden
van het leven. Hij verstond mensen, had grote eerbied voor de rechtvaardigheid en
een afschrik voor de valsheid. Hij was weemoedig, was wel bekend met de Vlaamse
geest en ‘was geerne bij de leute’. Door zijn bezoek langshier is onze vriendschap
gegroeid en meer volmaakt geworden. Toon heeft een voordracht gegeven in de
Belgian Hall en ik zal het nooit vergeten: hij gaf de uitbeelding van den boer
Vermeulen uit de geschiedenis van ‘De Vlaschaard’ naar het boek van Stijn Streuvels.
Er waren geen preps, geen bijzondere verlichting, juist een tafelke en een stoel. Toon
verbeelde den boer, zittende nevens het bed van de geslagen zoon. Alles was zo dood
stil, hij was den boer die sprak en die medelijden met de stervende zoon had. Het
einde kwam als een doorslag want Vander Plaetse had het volk zo ontroerd dat zij
allen met de tranen in de ogen recht sprongen en de zaal daverde van het applaus.
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Zulk een spektakel had ik nog nooit bijgewoond. Een capucien, Pater Pol Nieuwland,
afkomstig van Aalst sprong op de planken en zong de ‘Vlaamse Leeuw’, die iedereen
medezong met de diepste der herten. Zulke jubilatie zal ik wellicht nooit meer weten
bij te leven.
Dat was Toon Vander Plaetse, zo heb ik hem gekend.
Ik heb medegereisd naar Moline, Illinois en ook naar de tabakstreek in Delhi,
Ontario. In Moline werd Antoon omringd en omhelsd door familie (van zijn moeders
kant) en alzo was hij opgenomen voor 2 of 3 dagen. De rels was per autobus, 8 uur
reizen en alzo hebben wij veel kunnen spreken over onze jeugd in Tielt, de bakkerij
met de karre en peerd, de vikke markt in de St.-Jansstraat, alsook de school en
onderwijzers: het schoon verleden.
Gedurende zijn verblijf in Detroit was Antoon thuis bij ons. Mijn vrouw Aline
zorgde goed voor hem en hij was een vriend van de familie, jong en oud. Toch de
laatste dagen had hij heimwee en wilde naar huis. Ook heeft hij veel geschreven,
meestal dichtjes en baladen uit zijn bundel-boek ‘Valavond’. Deze worden nu bewaard
in onze library. Zelfs in mijn voordrachten als Consul heb ik deze al menige keren
kunnen gebruiken. Gedurende zijn verblijf hier is Stijn Streuvels begraven en de vele
portretten van de begrafenis zijn hier toegekomen en worden bewaard als een
gedachtenis. Het jaar dat Vander Plaetse hier was woonden wij nog aan de Boulevard
in Detroit maar wilden verplaatsen naar een voorstad: Grosse Pointe Park aan het
meer St. Clair. Toon heeft deze woning nog gezien en was er fier van. Nu draagt
deze villa de naam ‘Valavond’. Ikzelf heb een ouderdom bereikt die meer en meer
rusten vereist. Dus ‘Valavond’ past wel, Vlaams (een beetje op zijn Tielts) en echt
Vander Plaetse.
Toon laat een groten indruk op alle leden der familie. Zelfs mijn schoondochter
Suzan, die hem voor de eerste keer ontmoette in Kortrijk voor twee jaar stelde voor
hem nog eens naar Detroit uit te nodigen. Hij verstond goed het leven, had geleerd
door het verleden, maar waardeerde de toekomst der jeugd.
En nu moet ik ook ‘leren oud worden’ maar daarin is er wel wat genot: wij leven
meer gelukkig Antoon Vander Plaetse te hebben gekend.
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Lode St. Martin

Het vorstenpaar ontvangt het toenmalige dagelijks bestuur van het C.V. Kunstenaarsverbond te
Oostende (1961).
V.l.n.r. André Demedts, Jozef Hanoulie, Jozef Storme, gouverneur van Outryve d'Ydewalle, koningin
Fabiola, koning Boudewijn, Antoon Vander Plaetse, Albert Smeets, Marcel Notebaert, Lucien
Dendooven.

Een knaap van dertien op de zesde latijnse en Toon Vander Plaetse als leraar op
't Klein Seminarie te Roeselare... 1935. Toen kenden wij amper het woordje dictie.
A.B.N.: zo'n liebigblokjestaal als nu, spraken wij nog niet. Hij leerde ons mooi
spreken: iedere letter rechtzetten en oppoetsen. Wij deden ons best; want Toone was
een figuur! Hij kreeg trouwens geen lapjesnaam, zoals omtrent alle andere leraars.
Hij moet toch wel figuur geslagen hebben! Wij noemden hem Toone, zoals ons vader,
een sterk Vlaming, die het Vlaamse volkstoneel inviteerde: een oorlogskind van het
fronttoneel. Ons vader hield van al die mensen die daarin speelden: Staf Bruggen,
Maurits Hoste... ik kende ze allemaal; en als ik dan eens mee mocht naar 't toneel,
preuts lijk veertig, dan fezelde vader in een heilig gefluister: ‘nu zal Toone opkomen!’
dat was hét moment voor mij!
Zo noemden wij hem, net als vader: Toone, als een stukje van onze Vlaamse
familie. Wij zouden het nooit in ons hoofd gestoken hebben ons haar te laten groeien
als Toone. Dat was een kunstenaar en wij waren toen in 1935. Wat niet wil zeggen
dat alle kunstenaars nu kaal geworden zijn...
Tot in ‘filosofie’ heeft Toone ons les gegeven. 'n Dik jaar onderbreking wel - toen
leed ons vader ook -: die oorlogsjaren. Zij maakten ons niet bitter, die jaren, als zij
toch iemand hebben bitter gemaakt; dan was het zeker Toones schuld niet. Hij was
humorist en pallieter genoeg om dat niet aan de jeugd te leren.
Wel kenden wij Toone en zijn vossestreken - hij regiseerde trouwens ‘de vos
reynaerde’ - beter met te verouderen. Wij kenden zijn zwakheden zo goed, dat wij
hem alles deden voordragen wat wij wilden, in plaats van les te geven. In 't nadeel
misschien van een klare aa, een slisslaatie van een s of een gebrouwde r; maar in 't
voordeel van onze Vlaamse trots en gemoedelijkheid. Tientallen keren zegde hij
hetzelfde tot wij het hem konden voorzeggen: maar wij lieten het hém zeggen, want
hij zei het beter en 't deed deugd; zijn gedichten kenden wij glad van buiten en wisten
wanneer er een traan in zijn ooghoek zou pinkelen; maar wij lieten hem doen en
wachtten luisterend op die traan. En de boer lieten wij eindeloos voort ploegen.
Edward trok meermalen weg van zijn moeder. De tuinman vluchtte altijd opnieuw
naar Hispahaan voor de dood en Polleke stierf dikwijls in moeders armen en de boer
in zijn bed... Toone was weer bezig. Wij lieten hem doen en wij rijpten en groeiden...
meer misschien dan door karrevoeren nieuwe materie...
Voor Toone een gedicht te mogen voordragen gaf ons de rode kam van een haan.
Door Toone uitgepikt te worden voor het half-vasten-toneel was om een pretentie te

Vlaanderen. Jaargang 22

kweken waar andere leraars soms jaren last van kregen. De uitgepikte Lucifer in 't
jubeljaar - Lucifer vergeve het mij - was geen bejubeld geval voor de leraars in
kwestie... En hij heeft er heel wat uitgepikt, Toone, jaren aan een stuk. Dank zij
Toone was 't half-vasten-toneel op 't Klein Seminarie een gebeurtenis. De superiors
staken pluimen op hun gepluimde (d.i. met pluimen ook castor genoemde) hoed met
zo'n kunstenaar als Toone.
Toen had ik nog het geluk met Toone tien jaar collega te zijn op 't zelfde Klein
Seminarie... en naast hem en K. Dewilde in te staan voor het toneel.
Hij duivelde graag de ‘pasters’ met ‘vette intenties en
‘flessen-wijn-die-nooit-zonder-paster-gestorven-waren’. En... hij wilde en zocht het:
door pasters geduiveld te worden. Wij deden van weerskanten ons uiterste best!
Toone was een mooi mens! Met recht op drie of vier gebreken zoals iedereen en
hij maakte er gebruik van zoals iedereen... maar zijn mooiste en sterkste kant als
mens was zijn humor, zijn diep geloof, achter alles! En zijn kinderlijke eenvoud.
Een echt kunstenaar: hij werd niet rijk! Een goed collega: hij deed altijd mee in
alles! Een opvoeder tegen wil en dank: hij heeft met zijn stem, zijn blik en zijn
Toone-Vander-Plaetse-zijn plooien gegeven, die moeilijk uit te strijken zijn. Ik ben
er dankbaar voor en ik wed: ik ben de enige niet!
Dank je Toone, mijn leraar, collega en vriend uit het Klein Seminarie van Roeselare.
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Kaartje geschreven door Wies Moens.

1972 Foto Joost Strosse.
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Gerard Vermeersch

Ik kon kiezen tussen Tone Vander Plaetse en Kristina Söderbaum. Tone was toen
wat we noemen in de volle rijpheid van de jaren maar de bekoorlijke Kristina was
amper aan het begin van haar bloei. Toch heb ik Tone gekozen. Zegden ze immers
toen al niet dat ik niet helemaal evenwichtig was.
Het was zo. In een van de bioscoopzalen speelden ze ‘Die Goldene Stadt’. Een
voor die tijd zeer gewaagde film waar kinderen streng geweigerd werden omdat een
meisje van het platteland, de lieve Kristina, in die film aan een kindje zou geraken
op een manier waar andere kinderen geen weet mochten van hebben. Een film die
zelfs van op de kansel een goeie portie publiciteit mee kreeg en dus dubbel interessant
was.
Dezelfde zondag zou op uitnodiging van het Davidsfonds in het Instituut van de
Heilige Familie, Antoon Vander Plaetse komen declameren uit het werk van Gezelle,
Timmermans en Streuvels. Als leider van een christelijke jeugdbeweging was er
voor mij geen twijfel mogelijk. Naar de Heilige Familie. Ik was het aan mijn vrome
status en mijn literaire belangstelling verplicht en het was veel goedkoper. De twee
combineren was niet mogelijk. Het Davidsfonds begon te 18 uur om Tone toe te
laten zijn laatste tram te halen en de avondvoorstelling van de film zou zeker al
begonnen zijn als Tone de nachtegaal van Gezelle nog zou laten zijpzappen en lijk
waterbellen van de daken rellen.
Dus naar de declamatieavond. Er was heel wat volk. In die tijd woonden te leper
veel vrome lieden die gaarne aan elkaar lieten zien dat ze de cultuur ver boven een
dubieuze film stelden.
Het was de eerste keer dat ik Tone Vander Plaetse zag en hoorde. Ik ergerde mij.
Niet om hem, maar een beetje in zijn plaats.
De ‘vertoning’ ging door in een klaslokaal. De banken waren wat opzij geschoven
en op de vrijgekomen publieke ruimte stonden wat variante stoelen. De kunstenaar
kon beschikken over de kleine trede waar gewoonlijk een lessenaartje staat en dat
voor de gelegenheid wat meer in de hoek was geduwd. Een ronde kachel stond in
het midden van het lokaal en een lange pijp vluchtte naar de muur boven het bord
zodat een deel van de toeschouwers belemmerd werd in het vrij uitzicht op het
podium. Een lampje van zeker wel 40 watt zou de artiest in het licht zetten en op het
bord achter hem hadden wij nog de vage vermoedens van een algebraformule die op
een uitkomst wachtte. Daar kwam Tone. Hij stoorde zich blijkbaar niet aan die
materieel ongunstige omstandigheden. Het leek wel gewoon. Hem bezielde maar
een ding, het verheven Nederlandse woord, de taal van onze dichters en
prozaschrijvers in de meest verfijnde vorm geslepen.
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Merkwaardig, na een tijdje zagen wij die kachelbuis ook niet meer en al dat abstract
gedoe van onduidelijke algebratekens loste volledig op in de concrete verschijning
van ‘Poortere’.
Het was toen 1943. Het was oorlog.
Tien jaar later heb ik Tone opnieuw ontmoet. Op verzoek van het Algemeen
Westvlaams Toneel zou hij een reeks lessen komen geven over uitspraak en
vertolking.
Tone was in die tijd de public relations van het betere spreken in een tijd dat er
veel gezwegen werd. In een tijd dat er geen A.B.N.-kernen bestonden, geen afdelingen
van dictie en voordrachtkunst aan de plaatselijke muziekscholen. Tone was een
vliegende zondagsschool, een mobiele academie. Zo kwam hij dus ook naar leper.
Het was weer in een school en nog steeds met een kachel. Het was de koude winter
van 1953. Ik was onder de uitverkorenen die in de stadsmeisjesschool die kachel
hebben laten uitgaan om ons aan het woord van de kunstenaar te warmen.
In die koude klas heeft Tone bij mij toch een vuur aangestoken dat niet meer te
blussen was. Deze cursus te leper was voor mij het overstapje naar het Koninklijk
Conservatorium te Gent waar we het geluk hebben gehad een man als Ast Fonteyne
te ontmoeten die voor ons de juiste verkeerswisselaar geweest is zodat wij het pad
konden bewandelen dat Tone voor ons reeds van verharding had voorzien. Het is
niet het verkeerde pad geworden, de belangstelling die Tone in Vlaanderen voor het
gesproken woord had gewekt was voor ons de gesneden boterham.
Weer tien jaar later. Ik was met Tone als collega nu te Münster in Westfalen. In
opdracht van de provincie West-Vlaanderen zouden wij daar een Dichterlesung
verzorgen. Op een morgen gingen wij te voet van het hotel naar de universiteit. Het
was een flink eind lopen. Kijk Gerard, zei Tone, als we nu liedjes hadden gezongen
in plaats van gedichtjes te zeggen dan zouden ze ons nu gevoerd hebben met een
taxi.
Die Dichterlesung is een memorabele belevenis geweest. Wij hadden namelijk de
opdracht Vlaams werk in Duitse vertaling voor te lezen. Mijn Duits was zeer beperkt
amper genoeg om ‘ein bier’ te bestellen. Tone was meer bedreven in de taal van onze
oosterburen, hij kon er nog een ‘schnaps’ bij vragen. Terwijl de rest van ons
gezelschap de stad aan het bezichtigen was kregen wij de finishing touch van de
Duitse uitspraak van onze teksten.
De geleerde Duitsers hebben 's avonds met welwillendheid onze uitspraakfouten
aanhoord en ze waren zo beleefd dat ze achteraf nog applaudisseerden. Ze zegden
dat wij ons behoorlijk uit de slag hadden getrokken.
Het mooiste was de receptie achteraf. Zonder receptie is een fatsoenlijke culturele
manifestatie ook in Duitsland ondenkbaar.
Toen werden de recitanten gevraagd. Wij moesten nog wat ‘doen’. Ons Duits was
echter op. Tone liet Gezelle horen. Het werd stil op die receptie en er was nochtans
veel drank.
Gezelle klonk in zijn eigen welluidende taal. Er was meer applaus dan op de
academische zitting. De heer Landesrat persoonlijk kwam Tone feliciteren en vroeg
verbaasd waarom wij alles in Duitse vertaling hadden gedaan. De Duitsers zelf hebben
er de les uit getrokken. Als tegenprestatie hebben ze te Kortrijk, Brugge en leper,
Die Ratten van Gerhart Hauptmann gespeeld. In het Berlijnse dialect.
Dat was dus 1963.
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Het werd weer tien jaar later. Begin februari van 1973. Ik kwam van uit Brussel
gereden. Over de autoradio hoorde ik het korte middagnieuws. Zij vermeldden het
overlijden van de Vlaamse voordrachtkunstenaar Antoon Vander Plaetse.
Tone en zijn verdiensten kregen eindelijk de volle waardering. Alleen het
allerbelangrijkste wordt omgeroepen tijdens ‘nieuws in het kort’.
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Guldensporenspel, Kortrijk, 1952: het stadsbestuur en de artistieke leiding.
V.l.n.r. Prosper Van Eeckhoute, Antoon Vander Plaetse, Jozef Speybrouck, schepen Jozef Lambrecht,
schepen Maurice Duyck, burgemeester Jules Coussens, Willem Putman, Marcel Notebaert, schepen
Gaston Bataille, stadssecretaris André Caveye.
‘Ten huize van...’, Vlaamse televisie, 20 febr. 1968.

‘kom, laat ons samen spreken wie spreekt is niet dood’ (G. Benn)
Uniek was uw stem,
heraut van uw volk
volluidend
als een zegeklok,
echo
van uw diepste gronden.
Stralend uw gestalte
trillend van levenslust,
mensen fascinerend
in de ban van uw woord:
je kop expressief
met je wilde haarbos
je ogen van vuur
uit één stuk gehouwen.
Uniek was uw stem
weergalm
van je worsteling,
roepstem
tot rebellie en strijd!
Wonderbaar
uw machtig woord
dat wekt tot leven:
gestalten
uit uw geestdrift herboren
boer Vermeulen
het kindeke van de dood...
Van Rodenbach
- de jonge Rebel hebt gij de fakkel gedragen.
Tussen spel en spanning
wist gij u uit te leven
in de zotternij van Tijl;
buitelend
lachende nar
vol kwinkslagen,
verliefd op het leven,
verzot op de mens.
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Tovenaar van het woord,
vuurzuil oprijzend
voor uw volk
onkreukbaar in uw trouw.
In menig spel
reizend toneelgezel
- boeiend avontuur
van dagen en nachten hebt gij uw man gestaan.
Helaas! De laatste dag komt
ongelegen - spelbreker uw hart is bezweken
bij de sluipende schaduw
van de dood
genadeloos...
Jij staat alléén - eenzaam als ‘Elkerlijc’.
Nu valt het masker af,
een Andere voert de regie
het doek trekt niet meer op:
‘das Spiel ist aus’!
Voorbij de schittering
uw glansrol
Lucifer, jonge god van trots.
Komt gij met Adam
uit ballingschap
het nieuwe Eden
ingetreden ...
Hebt gij de stem gehoord
van de ‘Roepende’
aan de overkant
die eens Samuël riep
het laatste appél?
Eén beloofde ons
en Hij houdt zijn woord;
‘In het begin
was het Woord,
en het Woord is
mens geworden
en roept tot nieuw leven...
Eénmaal zult gij herrijzen
herboren door de Geest;
laat uw stem nog horen
over de grenzen van de dood,
en groet het vaderland
van uw dromen.
Uniek was uw stem
- uw levenskracht blijft in deze lage landen
eindeloos na-galmen...
Frans Van Walleghem

In memoriam Antoon vander Plaetse
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Jezus
was ook een martelaar,
hij droeg
een kruis.
Gij droeg
de witte scepter
van uw taal
In kleine kringen
wist men het verhaal
Uw kunstenaarsdroom
bleef pal
In Vlaanderen
schreef het wolkenspel
uw naam
De aarde
die gij moeder noemde
kreeg nu
uw dood
en in haar schoot
zal eeuwig zijn
uw eeuwig worden
Rachel Desmet
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Foto Anton Hardy

Roeland
bij de hulde aan Toon Vander Plaetse
bij gelegenheid van zijn 60 jaar.
Hoort onze Roeland! kleppend de brand,
luidend de storm in Vlaanderenland,
roepend de kerels: houdt eeuwig stand!
Hoort onze bard! een zingende bron
van levende trouw - een vlammende zon
van driftig geweld ten horizon.
Hoort onze tolk! zijn armen gespreid
naar 't eigene volk, blijft hij bereid
vechtend te dienen te allen tijd.
Gij hebt bemind, gij hebt geloofd,
en zijn wij moe, leg op ons hoofd
uw manlijke hand, boor in ons hart
met forsige stem blijheid en smart.
God heeft u zó op dees plaatse gezet,
Toon Vander Plaetse: uw zeis blijft gewet.
Knokke 26-4-64
Dr. Eug. Mattelaer

Ik mocht Antoon Vander Plaetse vooral leren kennen en waarderen in zijn optreden
als regisseur van toneelstukken die werden opgevoerd door de leerlingen van het
Klein Seminarie te Roeselare. Ik denk vooral aan het drama Antigone (1956) waarin
hij zelf de titelrol van Kreoon op zich had genomen.
Achteraf beseft men beter hoe bijzonder moeilijk de taak is van een regisseur van
studententoneel.
Vander Plaetses aanleertechniek bestond erin, na een korte kritische blik, zelf
steeds maar opnieuw het spel vóór te doen en aldus te tonen hoe het moest. Mij
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hebben daarbij steeds de volledige en doorgehouden overgave en echtheid getroffen
waarmee hij zich als het ware ogenblikkelijk kon inleven in om het even welke rol,
situatie of gevoelsuitdrukking. Hiervoor is meer vereist dan voortreffelijk acteertalent.
Het talent van Vander Plaetse steunde op en getuigde van een rijkdom aan échte
gevoelens, ontvankelijkheid voor de gevoelens van anderen en - last but not least het zich bewust zijn van deze gevoelens zodat hij ze kon beheersen.
Het zijn zeldzame gaven die wijzen op een hoge graad van menselijkheid en die
de persoon van Vander Plaetse zo bewonderenswaardig en onvergetelijk maken.
Ludovic De Gryse, Brussel
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Antoon Vander Plaetse met zijn vrouw tijdens de huldiging op 26 april 1964 te Kortrijk.
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Dankwoord van Antoon Vander Plaetse bij hulde te Gent 1961

‘Ik zou de verstarde formule kunnen bezigen en zeggen - wat ge niet zoudt geloven!
-: ik heb dat niet verdiend, het is te veel.’
Dit is mijn vrijmoedig antwoord: Heb ik het niet verdiend, ik heb het waarachtig
niet gestolen!
Het énige wat absolùte waarde heeft in het menselijk bestaan, staat gegrift in ‘Het
boek des Levens’. Al het overige is onderworpen aan de wispelturigheid van tijd,
kader, omstandigheden en aan de begrenzing van onze vermogens. Kunst is een
middel om gestalte te schenken aan de rijkdommen van geest en verbeelding, aan
een hevige ontroering of ritmische bewogenheid.
Echte kunst draagt steeds de kenmerken van geestelijke spanning van het individu
en tevens van gemeenschappelijke eigenschappen. Doch de kunstenaar zegt méér
dan zijn woorden, kleuren en lijnen, tonen en composities kunnen omvatten en dragen.
Hij wendt deze schamele middelen aan om zijn dromen en verlangens, zijn wee en
nood, zijn hunkeringen en smart, zijn vreugde en verrukking te vertolken.
Alle grote scheppingen worden geprikkeld door een droom, door een idee.
Hartstochtelijke kunstidealen ontspruiten aan de bron van sociaal gevoel, eerbied
voor de traditie en de wezensaard, liefde tot de schoonheid, de mens, of tot de
geestelijke waarden.
In Vlaanderen hebben de kunstenaars nog altijd een levensboodschap te
verkondigen; ons volk kan de massageest, de weelde en vooral zijn verbasterde
gemeenschap ontberen.
De gouden schakels van de geschiedenis worden gesmeed door een élite, door
enkele uitverkorenen: de heldhaftige bouwers van het gezin, alle burgers die trouw
hun plicht vervullen en leven volgens hun aard en bestemming, geleerden en
kunstenaars, idealisten en offerzielen, kortom door al degenen boven wier persoonlijk
leven en daden de triomfboog van de zelfverloochening wordt opgetrokken, maar
die tevens de rijkdom van de levensschoonheid aan hun volk uitdelen.
Wij beschikken over ontzettend veel kracht, goede wil en ontelbare beloften,
romantische eden en krachtpatserij, grootspraak en geestelijke lafheid. Ons volk
moet opnieuw een heroïsche houding aannemen tegenover de elementaire waarden
die het leven betekenis geven: waarheid, recht, liefde, schoonheid!
De hulde van mijn vrienden en van U allen neem ik dankbaar aan wanneer die
uitsluitend gericht is op mijn hardnekkige pogingen om mijn woord te doordringen
met levenswaarheid en met de geheimzinnige tover van de poëzie. Deze hulde is
slechts een aanleiding om de geestelijke triomfen te vieren van de Dietse volksziel;
uw hulde moest een belijdenis zijn aan uw geloof in de schoonheid van het leven en
van uw trouw aan de wezensaard van Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.
Van mijn jeugd af tot op heden ben ik behekst geweest door de liefde tot het
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leven, de mens, de schoonheid, mijn volk en tot de verheven waarden die ons aards
bestaan sublimeren. Mijn loopbaan is geen louter artistieke activiteit; ik heb steeds
gewerkt en gestreden voor een helder ideaal.
Ik mag het hier met een eedgebaar getuigen: iedere opdracht, hoe gering ook, heb
ik zonder berekening, ondanks de zwaarste ontgoochelingen en de heftigste tegenstand
met volkomen overgave vervuld. Ik ben trouw gebleven aan mijn jeugdidealen! De
vlam is nog niet gedoofd; de vuurhaard gloeit intenser; het wordt langzamerhand
een witte kern, een vuurstroom binnen in de berg. Ik heb eerlijk en vrij geleefd!
Alle schijn en conventie heb ik verworpen. Mijn eerbied voor de waarheid en voor
het leven heeft mij gedwongen hard te zijn tegenover mezelf, mijn tijd, mijn omgeving,
mijn medemensen. Ik heb het leven aanvaard zoals het zich aan de mens openbaart:
een heerlijke gave, die haar glans en luister ontleent aan de volkomen uitbouw van
de natuurlijke en geestelijke capaciteiten, een wisselwerking van ontvangen en
schenken; een strijd tegen schijn en leugen, onbegrip en lafheid, massageest en
banaliteit, kortom tegen alle negatieve krachten. Dit is geen gunstige houding om
spoedig een schitterende maatschappelijke ‘positie’ te veroveren... Wie groot wil
leven krijgt weedom en leed tot voedsel, eenzaamheid tot rijksgebied!
Het leven heeft me gezegend met pure vreugden en ook - goddank met ontzettend
veel leed. Ik heb belééfd!
Nooit heb ik gepoogd kunst of techniek te realiseren; zij zijn slechts hulpmiddelen
om de ganse persoonlijkheid te vertolken.
Mijn activiteit is niet anders dan een vurige manifestatie van mijn geloof in de
geestelijke vermogens van de Dietse geest en in de onvergankelijke luister van mijn
katholieke levensbeschouwing!
Ik heb de techniek en de taalschoonheid aangewend om mijn lévensvisie gestalte
te geven, om door de veelzijdigheid van repertorium en uitdrukkingsmiddelen, door
de levensinhoud en de woordsubstantie de méns in zijn ziel te benaderen, te ontroeren,
te louteren, te verrijken, gelukkig te maken.
Staat me toe afscheid te nemen met enkele versregels van René de Clercq:
‘Ik heb mezelf de weelde ontwrongen
om mijn vrijste vrijheid: weinig hechtend
aan wat ook de armsten noodzaak vinden:
een vast en veilig dak.
Toen ik zingen moest, heb ik gezongen
gelijk de leeuwerik, klimmend, vechtend,
in brand van zon en gezwiep van winden,
nooit rustig zoet, nooit op een groenen tak.
Een kamper onversaagd ben ik gebleven
dragend door alles, ongeschokt en ongeschonden,
een trots geloof in zonnig recht waarvoor ik vecht.’
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vlaanderen
Poëtisch bericht
Deze rubriek is voorbehouden aan onuitgegeven geselecteerde gedichten van
leden of abonnés. Adres: Redactie, Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.

Seizoen van pijn
Dit is het seizoen van de pijn.
Er zal een regen van tranen vallen.
Op alle wegen zullen bevende plassen zijn.
Waar de baan stijgt naar een bocht van smart
staat de muur die afstand heet.
Ergens is er een land van vrede.
Ergens is er een huis dat niemand weet,
waar onze handen worden in elkaar gelegd,
waar, door de mist van gescheiden zijn,
uw mond weer woorden zegt.
Dit is het seizoen van de pijn,
in de bomen een wind van verschrikking,
wij zullen zo eenzaam zijn.
's Avonds een heel stille kamer
en de deuren open op niets.
Zo hard het brood. Zo kleurloos de wijn.
Aleidis Dierick

Stilte
Ik wil wonen in een heel stil huis,
in een huis dat stil
in een stolp van stilte staat,
waar alle geluid is weggevallen.
Ik wil horen of uw hart nog slaat.
Ik wil wonen in een heel stil huis.
Mijn voetstap onhoorbaar
in de warme gangen
en niemand, niemand in het hele huis.
Ik wil horen of gij naar mij moet verlangen.
Ik wil geruisloos gaan op de rode lopers,
op de avond wachten
zonder een woord.
Brood en wijn op de tafel zetten.
Misschien heeft uw mond mijn mond gehoord.
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Aleidis Dierick

Drie vrouwen op een steen
Drie vrouwen
op een
steen
Drie vrouwen
neveneen
Wat is het uur
de dag
een eeuw?
Drie harten voor
elkaar
Drie
kenden voor het jaar
de vreugd
de pijn te gaar
Drie moeders
op een rij
Drie
Waarvan ik of gij
voor eeuwigheidsmaat
hetzelfde zij
Rachel Desmet
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Der Kerken Claghe
1. De profeet van Pablo Cargallo (Middelheim) (Jeremia 20)
Had niemand u gezegd dat God als vretend vuur
het laatste vlees van uw gebeente zou verteren?
En dat de vloed van uw gehoor als bijtend zuur
zich wrekend tegen u en uw gepreek zou keren?
Had gij dan nooit gehoord van één die 't heeft vervloekt
dat men zijn vader zei: ‘U is een zoon geboren’...?
En dat hij zwoer: ‘Niet eens de dwaas die God nog zoekt
zal uit mijn mond de naam van Jahweh ooit nog horen’...?
Zo is uw lot: het aan den lijve te ervaren
dat, wie van God gegrepen is, geen woord mag sparen,
of 't gaat hem laaien in de keel als helse brand.
Maar schoon zijt gij gelijk ge zijt: niet te bedaren
van stem; en manend, boven 't woeden van de baren
der beter-wetenden, met onverschrokken hand.

2. Théologie politique
Ze zeiden, men zou liever over U maar zwijgen:
Uw kruis was teken dat ook God voor slimmen zwicht!
We zouden beter op de barrikaden stijgen
en drieste vaandels heffen, met de ogen dicht!!
De ogen dicht, granaten aan de koppel rijgen
en rode vlammen laten gloeien in 't gezicht;
en midden helden die van doffe woede hijgen
manhaft ten strijde schrijden voor het lààtst gericht.
De ogen dicht? Maar wie kan mij zijn woord verpanden
dat niet, in 't heetste laaien van de felste branden,
Uw bloedend aanschijn smekend door mijn wimpers dringt?
En, zo 'k mij koppig tegen Uw vermaan vermande,
zou 'k het niet horen, trots de zang der triomfanten,
dat ook de wind... maar door een bos van kruisen, zingt?

3. Vale, Maria? - Ave, Maria!!
Ik was Uw dierbaar beeld haast van mijn wand gaan weren,
had bijna in de plaats een Venus-je gezet.
Ik moest, zo zei men, nodig desacraliseren
en raakte U wel kwijt aan uitdrager... of slet.
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Ik mocht, zo zei men, 't Godsvolk toch niet langer deren
met ouderwetse zooi, van bijgeloof besmet;
't zou zonder ook wel gaan; ik moest maar eens proberen
met ‘revolutie’ of ‘geweldeloos verzet’.
Maar als ik voor de ouw' mij nieuw zooi aan liet smeren
dan kon ik morgen wéér mijn mantel om gaan keren:
wat was er nu sacrààl aan 't luizig Nazareth?
En als ik op Uw armoe niet mag mediteren
dan sta ik morgen al in 't kamp der rijke heren:
laat mij maar toeven, vaak, bij U in vroom gebed!

4. Bruid? - Overspelige? (Efezen 5, 25 v; Johannes 8,1-11)
Hoe moet dat met Uw Bruid die, fout- en rimpelvrij
aan 't Waterbad ontsteeg (zo staat toch in Efezen!)
en die, in wéérglans wel maar stràlend toch, voordezen,
een glimp van Uw gelaat te schouwen bood aan mij?
Zij spelde mij uw naam, en 't Levend Brood brak zij
en, uit een schamel stof tot tekenen verrezen,
liet zij (hoe kon zij toch?) haar heiligen héilig wezen,
een aanzoek aan mijn trouw als 'k graag mijn opzeg zei...
Thans wordt ze, ontaard, onteerd, ten schandpaal toegedreven
door eigen kroost dat, als van eigen schuld ontheven,
zich nu van haar ontdoet: melaatse! deern! vandaan!!
Gij schrijft maar weer in 't zand, al zie 'k Uw vinger beven:
Gij hebt ook reeds zo lang, zo radeloos geschreven...
Nu geen die afdruipt, géén: ze blijven gnuivend staan.
S. Anderus pr.

Afscheid
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(voor Martine)
Wanneer je afscheid neemt
verlaat de zon de dag
en wordt het kouder om me heen.
Het kaarslicht dooft
als bij het ingaan van de nacht
en heimwee sluipt naar binnen
waar de warmte zachtjes sluimert
wachtend op een nieuwe dag.
Bert Leyns
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Ringen
(voor Martine)
Laat de ringen dubbele symbolen zijn
van de belofte die hun ruil ons is:
hun vorm zal die van onze liefde zijn
met nieuwe starten langs ons pad,
geen einden, daar de tijd er zelf geen heeft;
en hun beweging zal ons altijd richten,
rollend van jou naar mij en omgekeerd,
van mij naar jou, opdat wij beiden ontvangen
wat wij geven, en door die gift beloning krijgen,
want de schatten liggen in onszelf, in wat we geven,
en ontvangen is de vreugde die eruit ontspringt.
Bert Leyns

Waarheid
Een veld een woud een vogel... herinneringen
- tijd die in de wolken ging ik strompel op de nieuwe wegen voort
en niemand die mijn klachten hoort
zóveel ontviel me in één tocht
verlies van oud-vertrouwde dingen
de rauwe waarheid is me nu genoeg
geklets - gepronk met holle waarden
kan u en mij slechts meer ontaarden
de wereld huist maar in 'n kroeg
wat biedt me moeder-aarde
waar dromen en illusies ondergingen?
'n vat vol egoisme, 'n handvol eigenwaarde!
1973
F. Van de Velde

Verbondsberichten
Sekretariaten: Antwerpen: J. Van Rooy, Potgieterstr. 15 - Brabant: J. van
Ackere, de Bolognelaan 33, 1020 Brussel - Limburg: A. Dusar, Mombeekdreef,
Hasselt - Oost-Vlaanderen: A. de Longie, Heuselstr., Ooike - Algemeen: J. Van
Remoortere, Pontonstraat 12, Oostende.
Het C.V. Kunstenaarsverbond is de grootste groepering van kunstenaars en
letterkundigen in Vlaanderen.
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Het werd opgericht door kunstenaars en wordt door een demokratisch gekozen
raad van beheer van kunstenaars geleid, in een geest van onderlinge steun en
solidariteit.
Het heeft meer dan 1.300 kunstenaarsleden van de meest uiteenlopende artistieke,
politieke en wijsgerige opvattingen, overeenkomstig de meest ruime christelijke
verdraagzaamheid.
Wilt U dat het Kunstenaarsverbond met nog meer efficiëntie de belangen van
kunst en kunstenaars verdedigt? Dan kunt U hiertoe bijdragen door ‘Vlaanderen’ te
propageren en het Kunstenaarsverbond te doen groeien.

Nieuwe leden
Onze raad van beheer aanvaardde op 17 november de volgende nieuwe leden:

Buitenland
Albert Carpentier (P), Tokio en Frans Claerhout (P), Transvaal.

Antwerpen
Jozef Boven (L), Westerlo; Herman Hertogs (P), Brecht; Vic Vanberckelaer (P),
Borgerhout en Jos Van Gerwen (P), Vosselaer.

Brabant
Prof. Carlo Heyman (voorzitter Davidsfonds), Herent.

Limburg
Lieve Gelders (P), Godsheide-Hasselt; Marjorie Morella (P), Tessenderlo en Urbain
Vandierendonck (P), Tessenderlo.

Oost-Vlaanderen
Walter Theunyck (P), Zottegem; Francine Urbin-Choffray (P), St.-Lievens-Houtem;
Armand Vanassche (L), Waasmunster; Boudewijn Vander Plaetse (D), Gent; Jo
Verbrugghen (L), St.-Lievens-Houtem en Piet Vlieghe (L), Gentbrugge.

West-Vlaanderen
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Rachel Desmet (L), Oostkamp; Anniek Deylgat (P), Kuurne; Joël Vandemaele (L),
Zillebeke; Jozef Van Landuyt (P), Kortrijk; André Van Poucke (P), Hekelgem;
Christian A. Wauters (L), Oostende en Maurice Yambo (P), Oostende.
Kunstenaars en letterkundigen, die om een of andere reden dit jaar ‘Vlaanderen’
gestuurd kregen maar ons Verbondsorgaan ‘Tijdingen’ (driemaandelijks) niet
ontvingen, worden verzocht hun naam, adres en kunsttak bekend te maken aan de
administratie, Stationslaan 47A, 8800 Roeselare. Dit indien zij het lidmaatschap en
de eraan verbonden voordelen wensen.

Retrospectieve Felix de Boeck
Na de succesrijke beurten in Eindhoven en Hulst, is onze De Boeck-retrospectieve
thans ondergebracht in de gewezen Sint-Pietersabdij te Gent, in een enig mooi kader.
Degenen, die deze belangrijke tentoonstelling nog niet bezochten, kunnen wij melden
dat De Boeck in Gent blijft tot en met zondag, 6 januari 1974: een buitenkansje voor
de vrije dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar dus!
De tentoonstelling duurt te Gent bijna drie weken langer dan eerst aangekondigd.

Verhalen gevraagd
Het tijdschrift ‘Het Spoor’, Frankrijkstraat, 85, 1070 Brussel, neemt graag verhalen
op, bestemd voor een breed publiek, dus leesbare dingen, liefst aan de zonkant van
het leven, ook al grijpt de inflatie om zich heen. Lengte: zowat 8 à 10 pagina's
tikschrift, halve interlinie. Behoorlijke honorering.

Wij, geminoriseerden
Een sector van de staatssteun aan de letteren, waarin de vulgaire kliekjesgeest en de
meest platvloerse vriendjespolitiek schering en inslag zijn, is wel de subsidie aan de
tijdschriften. Wie zich de moeite getroost even de cijfers van de dienstjaren 1971 en
1972 - officieel meegedeeld in ‘Open Deur’ - van nabij te bekijken, vraagt zich af
wat de Cultuurminister nog tegenhoudt om eindelijk deze ongelooflijke Augiasstal
te reinigen. Ziehier de resultaten (samengetelde cijfers voor de voornoemde
dienstjaren).
Literaire tijdschriften
Nieuw Vlaams Tijdschrift:

467.600 fr.

Dietsche Warande en Belfort:

461.480 fr.

Spiegel der Letteren:

100.000 fr.

Yang:

87.500 fr.
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De Tafelronde:

85.000 fr.

Teater:

70.000 fr.

Kreatief:

65.000 fr.

Revolver:

50.000 fr.

Heibel:

40.000 fr.

Nieuwe Stemmen:

40.000 fr.

Labris:

40.000 fr.

Bladen voor de Poëzie:

25.000 fr.

Artisjok
(alleen voor 1971 - bestaat niet meer):

20.000 fr.

Kruispunt-Sumier:

20.000 fr.

Morgen:

20.000 fr.

Zenith:

20.000 fr.

Impuls:

10.000 fr.

VWS-Cahiers:

10.000 fr.

Het Poppenspel:

8.000 fr.

Spieghel Historiael:

6.000 fr.

Pan:

5.000 fr.

Sfan:

5.000 fr.

Algemene culturele tijdschriften
De Vlaamse Gids:

412.926 fr.

Streven:

90.000 fr.

De (Nieuwe) Maand:

80.000 fr.

Socialistische Standpunten:

80.000 fr.

Kultuurleven:

65.000 fr.
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Ons Erfdeel:

60.000 fr.

Jeugd en Cultuur:

40.000 fr.

De Periscoop:

40.000 fr.

Ruimten:

20.000 fr.

Conclusies? Ad libitum!
- Er worden geen gegevens verstrekt over de oplage van deze bladen. In een
aantal gevallen is deze - wegens de onbeduidendheid van het periodiek - zo laag
dat een subsidiëring weinig verantwoord is.
- Er worden geen gegevens verstrekt over de afname van de abonnementen door
de staat, die bv. voor het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ en ‘De Vlaamse Gids’ het
aantal der normale abonnementen ver overtreft. Dit is niet het geval voor
‘Dietsche Warande en Belfort’, waarvan de oplage deze der twee vrijzinnige
bladen samen overtreft (‘Vlaanderen’, dat geen noemenswaardig aantal
staatsabonnementen heeft, bezit een hogere oplage dan de drie samen). De prijs
van de staatsabonnementen zou moeten gevoegd worden bij de opgegeven
cijfers om de reële subsidiëring te kunnen beoordelen. De administraties
(inbegrepen Nat. Opvoeding) beschikken over tal van mogelijkheden voor
abonneringen, waarvan in ‘Open Deur’ geen gewag gemaakt wordt.
- Er wordt ook met geen woord gerept over sommige bladen, waarvan de kosten
nagenoeg totaal op de staat vallen. Men vermoedt b.v. dat K & C (Kunst en
Cultuur van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel) aan de belastingbetaler
- administratie inbegrepen - meer kost dan de totale subsidiëring van alle
Vlaamse letterkundige en culturele bladen samen.
- Wie enigszins met de stof vertrouwd is én daarbij een paar eenvoudige
optellingen kan doen, komt zó tot het besluit, dat de vrijzinnige tijdschriften
meer dan het dubbele ontvangen van de christelijk georiënteerde.
Wie hier durft te komen aandraven met de tot de grond versleten schlager dat
de kwaliteit links is, bewijst meteen dat hij geen benul heeft over vorm en inhoud
der Vlaamse tijdschriften.
- Wat dadelijk opvalt, is het aandeel van de drie grote schrokkers: samen krijgen
zij zowat 52% van de koek, d.w.z. 1.342.006 fr. op een totaal van 2.558.506 fr.
Het Nieuw Vlaams Tijdschrift en Dietsche Warande & Belfort ontvangen elk
iets meer dan 18%, De Vlaamse Gids 16%.

Hier moeten onmiddellijk enkele eisen gesteld worden:
1) als een tijdschrift een zó belangrijke staatssteun geniet, dan is het niet méér dan
redelijk, dat zonder schroom openbaar wordt gemaakt hoeveel zijn oplage
beloopt, zulks opdat de belastingbetalers zich een duidelijk oordeel zouden
kunnen vormen omtrent de nuttige aanwending van hun centen. Wij geloven
dat een ware storm van gerechtvaardigd protest zou losbreken, indien die
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oplagecijfers en het aantal staatsabonnementen in de openbaarheid zouden
komen...
2) Van de voormelde drie tijdschriften zijn er twee fanatiek vrijzinnig en één
pluralistisch christelijk georiënteerd (D.W.B.). Een minimumeis is, dat
onmiddellijk, dus vanaf 1974, een tweede christelijk georiënteerd periodiek,
wat staatssteun betreft, op gelijke voet zou gesteld worden met de voornoemde
drie. Dit is een kwestie van elementaire rechtvaardigheid. Een argument als ‘dit
wil de traditie nu eenmaal’ is larie en apekool; je hebt alleen de zaken maar
eens om te keren, om te weten welk vrijzinnig huilconcert zou opgaan!
Welk tijdschrift dit tweede christelijk georiënteerde zou worden, kan makkelijk
vastgesteld op grond van normen, die zó voor de hand liggen.
3) Daarmee is de kous niet af. Er bestaan nl. belangrijke periodieken, die noch
vrijzinnig, noch christelijk georiënteerd zijn en die, omwille van b.v. hun
uitstraling over onze grenzen heen, eveneens een verzevenvoudiging van hun
subsidie méér dan verdienen. Kan de globale pot niet groter zijn omwille van
's Lands belang en het aantal raketten en tanks, dan moeten de drie schrokkers
zich maar tevreden stellen met wat minder staatsmanna.

- De willekeur van subsidiëring stoot zodanig tegen de borst, dat je erbij zou kotsen.
Wat rechtvaardigt b.v. het feit dat ‘Yang’ en ‘De Tafelronde’ meer dan het dubbele
opstrijken van wat ‘Heibel’ of ‘Nieuwe Stemmen’ ontvangen? En ‘Revolver’ en
‘Labris’ wat zijn dat voor dingen, dat de staat er in twee jaar tijd 90.000 fr. moet
tegen aangooien? Hebben de ‘Bladen voor de Poëzie’ niet tienmaal meer verdiensten
dan ‘Kreatief’ (een blaadje met een mond als een schuurdeur en héél zeker als de
dood om zijn oplage te publiceren!)?
Leggen al die bladen en blaadjes jaarlijks een gedetailleerde rekening en begroting
voor aan de Commissie, die over de toelagen adviseert? En neemt deze Commissie
in alle ernst kennis van deze boekhoudkundige verslagen, die - dat valt niet te
ontkennen - een belangrijk element zijn voor het bepalen van de toelagen? Wat dit
laatste betreft, weten wij met zekerheid, dat het niet het geval is en dus is het méér
dan nodig, dat de Cultuurminister de jongens van de administratie 's hard op de
vingers tikt.

Wij, geminoriseerden
En ‘Vlaanderen’ bij dit alles?
Wees gerust: wij verhelen niet dat ook ‘Vlaanderen’ aan de subsidiepot zit! Is het
zelfoverschatting, dat wij ons periodiek beschouwen als een algemeen cultureel
tijdschrift en dat wij van mening zijn - alle elementen in proportie gehouden minstens op evenveel toelage te mogen aanspraak maken als bv. ‘De Vlaamse Gids’?
Hoeveel staatssteun wij dan wel ontvangen?
Voor 1971: 15.000 fr. (nota bene, wij werden ondergebracht bij de literaire
tijdschriften en niet bij de algemeen culturele, wat een duidelijk bewijs is, dat de
administratie ‘Vlaandereren’ niet eens bekeken heeft, althans vooraleer wij met deze
Geminoriseerden-rubriek gestart zijn!).
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Voor 1972: 0 fr. (Nochtans had ‘Vlaanderen’ zoals elk jaar, braafjes de nodige
stukken ingediend om zijn plaats te krijgen in het rijtje...) Voor de beide jaren samen:
15.000 fr. dus...
En voor 1973? Dadelijk na onze statutaire vergadering, tijdens dewelke de rekening
1972 en de begroting 1973 werden goedgekeurd, hebben wij de nodige stukken met
een toelichtende nota overgemaakt aan het Cultuurministerie, met verzoek een
substantiële subsidie te verlenen. Al op 4 juli 1973 antwoordde
administrateur-generaal W. Debrock dat onze vraag op de eerstvolgende algemene
vergadering aan de Commissie tot Bevordering van de Nederlandse Letteren zal
worden voorgelegd en dat wij tijdig op de hoogte zullen gebracht worden van de
beslissing.
Wat dit ‘tijdig’ betekent, staat wellicht in de sterren geschreven. Op dit moment
- half december - is de administrateur-generaal nog altijd een behoorlijk bezoldigde
sfinks...
Wat wij wél weten is het volgende: de Commissie tot Bevordering van de
Nederlandse Letteren heeft aan ‘Vlaanderen’ eens een subsidie geweigerd op grond
van het feit dat ons periodiek er zó weelderig en luxueus uit ziet, dat het wel zonder
toelagen kon! Wij denken er dus ernstig aan voortaan ‘Vlaanderen’ te drukken op
het gemeenste krantepapier, voorzien van biervlekken en stinkend naar het zweet
van onze medewerkers. Wedden dat wij dan, qua toelage, boven schrokker nr. 1, het
‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ uitstijgen?
Om subsidies te weigeren aan ‘Vlaanderen’ werd van vrijzinnige zijde ook wel
eens gewezen op het mecenaat van een Westvlaamse bank. De heren vergeten dat
de innige, intieme en nagenoeg exclusieve collaboratie van onze cultuuradministratie
met één multinationale bank (Paribas) - twintig jaar lang voor uiterst luxueuse uitgaven
- aan de belastingbetaler vele, vele miljoenen heeft gekost. Daarvan ook wordt geen
gewag gemaakt in ‘Open Deur’... Wij keuren een dergelijke collaboratie niet af,
integendeel, maar zij mag niet exclusief zijn. O.m. omdat de grote bonzen der
administratie zich op die manier nutteloos blootstellen aan verdenkingen, ook al zou
er op hun integriteit niets aan te merken vallen.
Om te besluiten:
1. ‘Vlaanderen’ gunt gelijk welk tijdschrift - vrijzinnig, neutraal of christelijk
georiënteerd - volgaarne de subsidies die het ontvangt. Wij weten bij
ondervinding dat een cultureel tijdschrift geen winstgevende zaak is en dus
nooit genoeg kan geholpen worden; trouwens, de toekomst is, gezien de stijging
van papierprijzen, lonen, benzine-, port- en telefoonkosten, voor niemand
rooskleurig. Wij zelf staan reeds jaren met een groeiend deficiet, dat de 400.000
fr. benadert.
2. Onze eisen betreffen alleen de eerbiediging van de verdelende rechtvaardigheid
bij de subsidiëring en de afname van abonnementen. En dit voor alle culturele
bladen. Wij protesteren ertegen dat dezelfde minorisering van de christelijk
georiënteerde meerderheid plaats vindt in het domein van administrateur-generaal
Walter Debrock (voordien Langui), als deze die men vaststelt in de gebieden
waar de administrateur-generaals Baudrin, Baeyens en Colenbunders heers(t)en.
3. Belangrijker voor ons dan de subsidiëring van ‘Vlaanderen’ is de
subsidiëringspolitiek van
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de scheppende kunst zelf en van de kunstenaars individueel. Het is daarom dat
het zo lang geduurd heeft vóór wij in deze rubriek het probleem van de
subsidiëring van de tijdschriften hebben aangepakt.

Wij, geminoriseerden
De dichter Marcel Coole liet aan onze verbondssecretaris Julien Van Remoortere de
volgende brief geworden:
Brussel, 6.11.73.
Waarde Confrater,
In het nummer 135 van ‘Vlaanderen’ heb ik het vervolgverhaal wordende ‘Wij,
geminoriseerden’ gelezen. Je hebt overschot van gelijk, dat je niet loslaat.
Met cijfers en statistieken bewijst men nochtans niet àlles, maar men kan wel een
pertinente indruk maken en een emotioneel pro of contra doen ontstaan bij lezers of
toehoorders. Zo zal men onder ‘Reisbeurzen’ b.v. mijn naam aantreffen, met daarnaast
40.000 fr. (1969). De lezer weet echter niet (en ik neem aan dat jij het ook niet wist)
dat dit slechts mijn 2e reisbeurs was in mijn 40-jarige literaire activiteit. Mijn eerste
bundel verscheen in 1933, en pas in 1948, dus 15 jaar later, en na ettelijke werken
te hebben gepubliceerd, meende ik in aanmerking te mogen komen voor een reisbeurs.
Mijn tweede reisbeurs, weer na tal van publicaties, vroeg ik in 1969 aan, d.i. dus 21
jaar later. Van een werkbeurs is nóóit sprake geweest. Begrijp je wat ik hierboven
bedoel? Ik zou je nog tal van andere bewijzen kunnen geven, dat ik nooit op centen
ben uit geweest. Ik heb ook nooit gehengeld naar erebetuigingen. Het voorzitterschap
van de VVL werd mij aangeboden. Op voorstel van kristelijken. Ik vind het dan ook
spijtig dat in ‘Vlaanderen’ de indruk wordt verwekt, dat ik een profiteur ben geweest.
Ik heb er een hekel aan dank je te moeten zeggen. Zo vraag ik je ook niet om mijn
reactie in jouw ‘Vrije Tribune’ op te nemen.
Men confraternele groet,
(get.) Marcel Coole.
Omdat wij absoluut niet willen, dat er misverstanden zouden rijzen of blijven bestaan,
hebben wij dhr Coole gevraagd zijn brief te mogen publiceren in ‘Vrije Tribune’.
Hij gaf ons daar graag zijn toestemming voor. Vermits wij weten dat ‘Wij,
geminoriseerden’ dé meest gelezen rubriek van ‘Vlaanderen’ geworden is en wij
tevens wensen dat de reactie van de heer Coole een zo ruim mogelijke verspreiding
zou kennen, hebben wij gemeend er goed aan te doen zijn brief in de onderhavige
rubriek af te drukken. Als toelichting bij zijn schrijven wensen wij dit nog te zeggen:
Het feit dat iemand zijn naam vermeld zag in de lijst ‘Reisbeurzen en werkbeurzen’,
gepubliceerd in ons vorig nummer, wou hoegenaamd niet zeggen, dat hij een profiteur
zou zijn! Wij hebben gewoon alle namen vermeld van degenen, die een reis- en/of
werkbeurs hebben bekomen sedert 1969, bij zover de cijfers werden gepubliceerd
in ‘Open Deur’. Wie dan de profiteurs zijn, moet de lezer zelf maar uitmaken; wij
achten hem daar heus volwassen genoeg voor.
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Wat ontegensprekelijk met dergelijke informatie bewezen werd, is de flagrante
achteruitstelling van de christelijk georiënteerde auteurs. Dit heeft ons evenwel nooit
belet duidelijk en verschillende malen te zeggen, dat niet alle vrijzinnigen de grote
stukken van de taart naar zich toe halen. Wat de heer Coole dus schrijft, nemen wij
zonder de minste reserve aan; er is trouwens niemand in het C.V.K.V. die er ooit aan
gedacht heeft de heer Coole bij de profiteurs onder te brengen.
Wij kennen hem als een eerlijk, naar objectiviteit strevend man. Het is trouwens
door zijn toedoen, dat het in jaargang 21 van ‘Vlaanderen’ verschenen gedicht ‘De
voeten planten’ van Bea de Longie, in Literair Akkoord 16 wordt opgenomen.
Wat men er ook over denkt of zegt, maar het C.V.K.V. - dat overigens geen
pluralistische lessen te krijgen heeft - vraagt niet beter, dan te kunnen samenwerken,
in een geest van vriendschap en wederzijds begrip, met mensen als de heer Coole,
dit ten bate van àlle Vlaamse letterkundigen.

Wij, geminoriseerden
De christelijk georiënteerde leden van literaire commissies en jury's voor staatsprijzen
worden aangesteld op voorstel van de vrijzinnige administratie der letteren. De
christelijk georiënteerde auteurs vinden deze praktijk natuurlijk volstrekt verkeerd
omdat zij in deze administratie geen enkel vertrouwen kunnen hebben. Het is meer
dan eens gebeurd dat een bepaalde keuze precies gedaan werd om de toekenning van
zekere voordelen of prijzen aan bepaalde vrijzinnigen mogelijk te maken. Het is zelfs
gebeurd dat door de administratie als christelijk georiënteerde auteurs voorgestelde
personen vrijzinnigen bleken te zijn, zodat de door de minister van Cultuur opgelegde
pariteit op een vrijzinnige meerderheid uitdraaide. Dat is, in de thans bestaande
commissie der letteren het geval. Zo wordt een minister om de tuin geleid door zijn
administratie...

Wij, geminoriseerden
In de alles behalve christelijk georiënteerde ‘Groene Amsterdammer’ ergerde Ad
den Besten zich, na een vergelijking met de Duitse romanproduktie, over de boeken,
de in het Nederlandse taalgebied triomfen beleven, meer in het biezonder publicaties
van de ‘Bezige Bij’:
‘Ik bedoel dat de Nederlandse literatuur van nu op een ontstellende wijze op het
publiek geschreven wordt - op een bepaald publiek uiteraard, maar een publiek dat
in ieder geval oplagen garandeert. Het is een soort literatuur die grotendeels bestaat
bij de gratie van volstrekt buiten-literaire kicks en shocks en die ik dan ook niet
anders kan zien dan als soms niet eens verkapte “prikkelliteratuur”.
Is dat mede een gevolg van de beperktheid van ons taalgebied? Moet men hier
wel op het publiek schrijven wanneer men van de literatuur wil leven? Het verschijnsel
draagt er op zijn beurt in elk geval toe bij, dat onze proza-literatuur biezonder
provincialistisch blijft: geen hond in het buitenland die er zich voor interesseert. Men
lacht er om deze demi-mondaine, wanneer zij zich presenteert, smakeloos gekleed
in wat notabene de afleggertjes zijn van daarginds. Onze jongere auteurs hebben het
zo druk met wat W.F. Hermans eens noemde het “verleggen van de schaamtegrens”,
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dat zij niet eens beseften hoezeer zij daarmee georiënteerd blijven aan de zo verfoeide
burgermansmoraal. Ik geloof er bovendien niets van, dat ook in het buitenland - zoals
weleens ter verontschuldiging of motivering wordt beweerd - het bewust nagestreefd
anti-moralisme, in het biezonder de verbinding van seks en wreedheid en al wat
vroeger perversie heette, bij uitstek “in” zouden zijn. De kwestie lijkt mij veeleer
dat buitenlandse werken van die aard hier biezonder worden gesignaleerd en
geïntroduceerd.’
Dat werd geschreven kort voor het verschijnen van het stuntboek ‘Ik Jan Cremer’,
een boek geschreven door een beroepsstuntman. Claus had de ‘Teleurgang van de
Waterhoek’ nog niet aan zijn stereotiepe bestialisatieproces onderworpen, dat de
kern van zijn ‘originaliteit’ (?) uitmaakt. Geeraerts was nog aan het verteren toe van
zijn kolonialisatie-esbattementen en van Hugo Raes sprak nog bijna niemand, evenmin
als van Jan Wolkers. Wat wil zeggen dat onze literatuur in Noord en Zuid sedertdien
met rasse schreden verder is gegaan op de weg die Ad den Besten hoger heeft
gekarakteriseerd. Als men de uitgeverijsuccessen, die op die manier bekomen worden,
voor literaire triomfen houdt, dan is de minderwaardigheid van de christelijk
georiënteerde literatuur in den lande evident. Het spreekt immers vanzelf dat enkel
een bepaald soort vrijzinnigen die weg zullen wensen te betreden, dié vrijzinnigen
namelijk welke vrijzinnigheid ten onrechte begrijpen als synomiem van absolute
vrijheid voor alle instincten.
Dat sommige auteurs deze levensopvatting in hun leven toepassen gaat niemand
aan, maar dat zij er in hun werken schaamteloos voor uitkomen en hun levensopvatting
op die wijze wensen te legitimeren, is ongetwijfeld als een veeg teken voor onze
beschaving te beschouwen. Erger nog is het o.i. wanneer auteurs geen enkele
beroepsdeontologie meer kennen en volstrekt gewetenloos bereid zijn gelijk wat te
schrijven, als het maar commerciële successen kan verzekeren. Dergelijke successen
zijn echter niet te verwarren met literaire kwaliteit: Marnix Gijsen zal ons geen
ongelijk geven! Ook dit moest eens gezegd worden in deze rubriek!
WIJ VERHEUGEN ONS OM UW TEVREDENHEID OVER ‘VLAANDEREN’.
Maar toon ze ons met daden! Betaal zelf een geschenk-abonnement voor wie u lief
is, bij gelegenheid van nieuwjaardag.
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Kunst en Geest
De mens in de eeuw van de techniek - Notities in een literair perspectief
In een lezing voor de Nederlandse radio (1963) verklaarde Ward Ruyslinck: ‘De
romancier is vandaag meer dan ooit geroepen om de stem van zijn geweten te laten
horen, d.w.z. de opstand voor te bereiden en te leiden van het vrije menselijke geweten
tegen een maatschappij die verdrukking duldt van de zwakken, rechtvaardigen en
onschuldigen, tegen een bestel dat zijn faillissement camoufleert met het lak van een
hypocriete schijnbeschaving, dat zijn zware morele schuld tracht te verdoezelen door
de bedrogen gemeenschap holle leuzen, utilitaristische beginselen, en bedrieglijke
ethische waarden op te dringen’.
In wat volgt luisteren wij naar de stemmen van enkele auteurs die in recente werken
de consequenties van deze bedreiging van de individuele vrijheid behandelen. We
willen de problematiek zo ruim mogelijk zien; onze technische samenleving berust
tenslotte op een wijze van denken die de TOTALE mens beheerst. Zo mogen wij
geen deelaspecten uit de totale werkelijkheid van de mens lostrekken. De
levensgeschiedenis is, zoals Steven De Batselier het in zijn boek Impasse uitdrukt,
een stemmingsgeschiedenis. ‘Stemming is de wondere eenheid van lichamelijkheid,
subjectiviteit en buitenwereld’ (blz. 118). Bij de lectuur zullen wij ontdekken hoe de
littekens van een bedreigde persoonlijkheid de gehele mens aantasten en ontredderen.

Een verdrukkende maatschappij
Macht is aanwezig als een mens de middelen heeft om zijn wil tot wet te maken van
de wil van een ander, of ook, wanneer de mens de middelen heeft zichzelf tegen de
wil van anderen te handhaven en door te zetten. Basile Jonas, hoofdpersonage uit
Ward Ruyslincks Het Reservaat wijst op de grote machtscriteria: ‘Met geld en relaties
kan men zich alles veroorloven. Men kan zich ongestoord aan alles en iedereen
vergrijpen, en wanneer het toevallig toch dreigt mis te lopen, kan men zich nog steeds
een diepe doofpot kopen’ (blz. 96). Woorden die het laatste jaar meer dan actueel
geworden zijn! Gevaarlijker nog dan deze individuele machtpositie is de partij- of
staatsmacht: Engsoc uit het tijdkritisch science-fiction verhaal 1984 van George
Orwell, het Heilig Monster de Staat uit Het Reservaat of de Communistische Partij
uit het Kankerpaviljoen van Alexander Solzjenitsyn.
De wetten die een machtsapparaat als de staat of de Partij uitvaardigt moeten steeds
in overeenstemming blijven met de souvereine wereldwetten, de zedelijke wetten
van ons bestaan. Machtsmisbruik is juist het omgooien van deze waarden. In 1984
krijgen wij een tot het uiterst doorgevoerde ontmenselijking: het individu Winston
Smith doorziet het onderdrukkingsapparaat van de Partij Engsoc, die enkel in macht
geïnteresseerd is, niet in de mens met zijn gevoelens en zijn geluk. Basile Jonas (Het
Reservaat) schrijft in zijn dagboek: ‘Er schuilt helemaal geen tegenspraak meer in
een term als totalitaire democratie; elke democratie evolueert op de duur vanzelf tot
een totalitair regime, want het volk wil niet zelf regeren, het wil geregeerd worden’
(blz. 194). Louis Van Bladel s.j. wijst in zijn artikel Van Marx tot Marcuse (Streven,
nov. 72) op ditzelfde feit: ‘De contradictie tussen de ontzaglijke mogelijkheden van
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de menselijke vrijheid, macht en vrede enerzijds, en de feitelijke onvrijheid, macht
en onvrede anderzijds, is in de welvaartmaatschappij ten top gestegen. De eerste
vorm van die contradictie is die van de hoog opgehemelde individuele vrijheid en
de feitelijke slavernij waarin wij gevangen zitten’ (blz. 134). Contestatie hiertegen
wordt makkelijk geneutraliseerd door ze netjes op te vangen in de rij van spanningen tijdverdrijvende consumptiebezigheden. Al heeft men de indruk vrij te zijn en in
deze vrijheid zijn geluk te vinden, toch is dit andersom: de tolerantie op sexueel
gebied wordt commercieel uitgebaat, opgedrongen. ‘Ik wil best nog mee’, zegt de
hoofdfiguur uit Herman Leys' Zonder Protest, ‘kroeg in, kroeg uit, lichamen grijpen
en lossen,... een levende keten vormen van hete lichamen die elkaar nooit zullen
verlaten...’ (blz. 50). Toch is deze man niet gelukkig. In zijn leven heerst die
dramatische spanning tussen droom en ‘verdomde’ realiteit.
Nog erger is het gesteld met onze politieke vrijheid. ‘De politiek als dusdanig
staat radicaal onder voogdij van de economie, die technologisch als ze is geworden,
niet meer het werk van enkele mensen of groepen is, maar een voortwoekerend
organisme waaraan wij schijnbaar allemaal overgeleverd zijn’. (Streven, nov. 72,
blz. 135) Ondertussen worden wij verzoend met de gedachte in een ‘welvaartstaat
te zijn, terwijl affiches op straat ons bevelen in het gelaat schreeuwen: ‘eet meer,
koop nu, eis dit, win dat...’ (Zonder Protest, blz. 67)
Hoe de macht in stand houden? Het is gemakkelijk voor de Partij om een massa
slaven te beheersen als zij hun slavernij liefhebben. In Aldous Huxleys Brave New
World worden door een volwaardig systeem van eugenese tevreden mensen
‘geproduceerd’. Door endoctrinatie van kindsbeen af vinden de mensen hun
maatschappelijke ondergeschikte positie volledig normaal: ‘De mensen zijn gelukkig,
ze krijgen wat ze begeren, en ze begeren nooit wat ze niet kunnen krijgen. Ze hebben
het goed, ze zijn heilig, ze zijn nooit ziek, ze zijn niet bang voor de dood, ze weten
gelukkig niets van hartstocht en ouderdom (...); ze zijn zo afgericht dat ze zich vrijwel
niet anders kunnen gedragen dan ze zich behoren te gedragen’ (blz. 169).
In 1984 heeft men het anders opgelost. Men schakelt het denken aan ongewenste
onderwerpen (vooral politiek-ideologische) uit door het invoeren van een nieuwe
taal: de Newspeak. ‘Het was de bedoeling om het spreken, en met name het spreken
over een onderwerp dat ideologisch niet neutraal was, zoveel mogelijk buiten het
bewustzijn om te doen gaan’. (blz. 258) In Het Reservaat heeft Basile Jonas hetzelfde
proces prachtig verwoord met de zin van Goethe: ‘Ich finde nicht die Spur von einem
Geist, und alles ist Dressur’ (blz. 65). Ook in het communistisch systeem houdt men
de mensen voortdurend voor dat zij het toch zoveel beter hebben dan in de
kapitalistische landen, waar godsdienst opium is voor het volk. Niettemin zien wij
dat Solzjenitsin in het Kankerpaviljoen beschrijft hoe de patiënt tot nummer dreigt
te worden, ook daar waar men blijkbaar toch primair werkt aan zijn genezing. De
menselijke persoon als totaliteit blijft eveneens hier buiten beschouwing.
Naast dit uitschakelen van het menselijk denken tracht men ook de mens te
bevredigen met allerhande surrogaatmiddelen. Om de massa koest te houden worden
haar verlangens en behoeften onmiddellijk bevredigd, zolang zij maar niet de macht
van de partij aantast. De ontspanning wordt geraffineerder, men verkondigt sexuele
vrijheid, men verhoogt de materiële welvaart. In de Heerlijke nieuwe wereld is er
het soma, het bedwelmend middel: ‘...en als er door een ongelukkig toeval ooit een
kloof in het hecht deel van hun ontspanningen mocht ontstaan, dan is er nog altijd
soma (...) Veilig op de vaste grond van dagelijkse arbeid en ontspanning, van de ene
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feely naar de andere dravend, van het ene elastisch meisje naar het andere...’ (blz.
46) Welk een echt huidig tijdsbeeld geeft deze toekomstroman!
In het Reservaat is men pas in zijn element zodra de frantic jazz begint. Door alle
melodieën heen moet men het stampen van een ritme horen, waarin miljoenen benen
zich in danstempo kunnen bewegen. De klassieke muziek heeft weldra uitgedaan.
In een volmaakt totalitaire staat mag de partij niet als een vijand gezien worden,
maar als een vriend, een Grote Broer (1984). Om hetgeen de Partij beslist als de
beste oplossing voor te stellen, wordt in het boek 1984 het verleden veranderd: ‘De
veranderlijkheid van het verleden is het centrale leerstuk van Engsoc... En aangezien
de Partij alle archieven ten volle beheerst en de geesten van al zijn leden evenzeer,
volgt hieruit dat het verleden dàt is, wat de Partij verkiest ervan te maken’ (blz. 197).
Vinden wij een dergelijk hanteren van het verleden ook niet duidelijk in onze
maatschappij? Basile Jonas zegt over onze tijd: ‘...de gouden eeuw voor de
verzamelaars van waarheden, gebrocheerde en gepistoolschilderde en overschilderde
waarheden. Een tijd van hoogconjunctuur voor de sjacheraars in zedelijke beginselen:
inkoop van leugens, uitverkoop van waarheden’. (blz. 42) Ook de schoolboeken
moeten het ont-
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gelden: ‘Weer moest ik aan het vreselijke denken dat ze in haar boekentassen mee
naar huis namen, het onzichtbare voorspook, het bedrog tussen de regels
schoonschrift: de waardeloze individuele rechten, de waardeloze vrijheid en de
waardeloze waarheid’. (blz. 24) Hoe ver staan we hier van het bereiken van het doel
van de mensheid: het zoeken naar de echte, onvervalste waarheid!
In boven behandelde optiek is het ook duidelijk dat de staat steeds erop zal bedacht
zijn het controleapparaat te verstevigen. De Partij immers wenst een stabiele
maatschappij. Alle gevaarlijke elementen voor de maatschappij worden van kant
gemaakt, oproer wordt hardhandig onderdrukt. In 1984 werkt het controle- en
repressieapparaat zeer efficiënt, wat blijkt uit volgend fragment: ‘Een partijlid leeft
van de wieg tot het graf onder het oog van de Dunkpolitie. Zelfs wanneer hij alleen
is, kan hij er nooit zeker van zijn dat hij alleen is’. (blz. 177) Beeld van onze
privacy-bedreiging? Ook in het Reservaat kan de politie een huiszoeking doen tijdens
je afwezigheid en je bent nooit zeker dat je niet geschaduwd wordt. Kortom steeds
is het individu het slachtoffer en hem rest slechts als in een wanhoopsdaad zijn
onmacht te verenigen met de anderen: ‘Verenigt al uw onmacht, dode broeders, die
in de lemen hutten van het leven hebt gewoond als nederige zwijnenhoeders, en op
de kale wand, het teken hebt geschreven’. (blz. 11)

Uitwegen naar een vernieuwde maatschappij
Zijn er uitwegen uit dit verlies aan menselijkheid? In een denkbeeldige monoloog,
vermengd met persoonlijke bedenkingen in essayvorm, klaagt Frans Van Isacker in
Vijftig aan de wand, de dwaasheid en het onrecht aan die onze samenleving
kenmerken. Hij pleit voor meer rechtvaardigheid en menselijkheid. Om aan de
onvrede binnen onze consumptiemaatschappij een einde te stellen proclameert hij
een terugkeer naar de natuur. In dit verband citeren wij: ‘De natuur waar wij in deze
eeuw terug naartoe moeten is de natuur van de mens: de menselijke natuur in haar
volle gestalte, waarin de techniek en de industrie ongetwijfeld een rol spelen’ (blz.
91) Niettemin blijven egoïsme en drang naar welstand en comfort verhinderen dat
wij abrupt springen uit deze soms ‘dolle en op drift geslagen tredmolen’.
Steven de Batselier onderlijnt juist in zijn boek Impasse de noodzaak authentisch
mens te zijn door zich niet in te passen in de bestaande depersonalisering van de
gemechaniseerde maatschappij. Wij moeten volgens hem de individuele
bewustwording en sociale verantwoordelijkheid nastreven. Alles wat de bevrijding
van de mens in de weg staat, moet afgebroken worden: ‘Geen puriteinse moraal.
Geen verslavend en vernederend arbeidsproces. Geen opvoeding die roofbouw pleegt
op die onschatbare belofte van elk nieuw-geboren mensenkind. Geen onderwijssysteem
als voorbereiding op andere, grotere systemen die als in een netwerk de mens
gevangen zetten...’ (blz. 146-150) Hij stelt dan ook een therapie voor tegen het
psycho-pathologisch syndroom dat de mens in onze cultuur vertoont. Hij wil de mens
genezen van zijn neiging tot objectiveren in het dagelijkse denken en spreken, een
houding die hij omschrijft als de morele verontwaardiging als basis van het
waardenleven. Hij schrijft: ‘De morele verontwaardiging heeft een zelfbeveiligende
functie. Het is een wit-zwart model, waarbij zwart de kleur is van de andere, de
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vreemde, diegene die moet veroordeeld worden’. (blz.89) Concreet krijgt dit dan
gestalte in uitlatingen als: ‘Ik ben er fier op niet te behoren tot... (of) Met zulke lui
wil ik niets meer te maken hebben (blz. 90) ...Men zegt dat die zus en zo, ...weet g'het
al?’ (blz. 91) Daartegenover citeert De Batselier de woorden van Gabriel Marcel:
‘Gij zult niet oordelen’. Hij besluit dat al die uitspraken dit gemeen hebben, dat zij
de mens niet toelaten zichzelf te zijn.
Hier verwijzen wij ook naar de verhalenbundel Driemaal geschonden van Julien
Van Remoortere die een dergelijke problematiek treffend uitbeeldt. In ieder verhaal
zien wij hoe telkens de vervreemding in de eenzame wereld van het innerlijke
gekwetste kind meer en meer gestalte krijgt. De puber komt in een conflictsituatie
met volwassenen terecht. Zij beknotten zijn vrijheid. Onbewoonbaarheid van het
lichaam als antwoord op een gedeshumaniseerde wereld is een symptoom dat hij
aanhaalt. De verziekte lichamelijkheid - zenuwen, hart, longen, spieren, maag enz.
-, is op de eerste plaats de boodschapper van wat fout loopt in het relatiepatroon van
de mens. Verder stelt de auteur het feit dat wij leven in een
verboden-aan-te-raken-maatschappij. De meest directe weg om deze vervreemding
tegen te gaan, om met elkaar in aanraking te komen, is elkaar écht aan te raken.
Ook in de persoon van de stadsambtenaar in Zonder Protest voelt Herman Leys
aan dat een omkering mogelijk is, hij wacht op de kracht om mee te schreeuwen
tegen deze gedeshumaniseerde wereld. Maar hoe moeilijk is dat allemaal met die
zelfvoldane of onbewuste gezichten om je heen, al die mislukte varianten op de
gedroomde mens. ‘En als de stilte gevallen is en zij in het halve donker mijn oude,
bittere kop streelt, en “spreek” smeekt, bid ik om de oude warmte, krijg ik geen klank
over mijn droge lippen, en met koude woede om mezelf, om alles, streel en grijp en
zoen ik alles van haar, gulziger en wreder dan toen ik een jonge hengst was, maar
het woord dat zij vraagt kan ik haar niet geven, al glanzen haar ogen, ontgoocheld
en gevleid door het botte geweld.’ (blz. 62-63). Met Leys kunnen wij deze
beschouwingen besluiten: zijn wij dan allen de monniken van deze welvaartstaat?
In het boek ‘Schreien, Schrijven, Schreeuwen’, van Hugo Bousset vonden wij
aanduidingen voor een verder antwoord op de vraag ‘Wat met de mens, zijn
maatschappij en toekomst’. De auteur belicht in deze publicatie drie trends in de
Nederlandse prozaliteratuur tussen 1967 en 1972. Een ervan is de schepping van het
bijbels-mythisch opus, de creatieve taalpoging van de schrijver-filosoof om aan de
schijnbaar zinloze wereld zin en vorm te geven. Tegen de chaos van de werkelijkheid
in, moet hij door en in het taalproces en de scheppingsdaad van het schrijven een
kosmos scheppen uit het niet, om zo een zinvol anti-niets te vormen. Taal is
vormgeving, zinzoeking. Wat niet geschreven is, bestaat niet. In het begin was het
woord... (blz. 129-132). Deze schrijvers zoeken oprecht naar alternatieven. Zij hebben
de zinloze cirkel van een vertechniseerd leven doorbroken. Hun werken zijn bijbels,
soms anti-bijbels. Meestal hanteren ze ook een mytisch-poëtische taal en is de
opgeroepen wereld futuristisch, een wereld waarin de uiteindelijke terugkeer van de
mensen mogelijk wordt, een terugkeer naar de paradijselijke staat van onschuld een nieuwe gouden tijd, de wederoprichting aller dingen, door het scheppen van
nieuwe mythen -. Deze terugkeer of ontsnapping gaat niet vanzelf, vergt inspanning:
‘Zwervend en zoekend waren zij bezig aan de herschepping van zichzelf’ (Hugo Raes,
‘Reizigers in de anti-tijd’). In dit werk van Raes volgen wij een gezin op hun dool-,
onderzoekings-, of ontvluchtingstocht door de tijd, op weg naar oorden, ‘waar zij
veilig zijn voor alle onheil’. Zij ondervinden heel wat tegenslagen, allerlei pijnlust
verbeeldingen en vervreemdingseffecten duiken op, die aantonen dat de gewaden
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van de ‘oude mens’ nog niet zijn afgelegd. Zo vlucht deze familie uit Vredestad, die
Traliestad is geworden door een militaire staatsgreep. Hun ontsnapping is een
gewaagde onderneming.
Het herstel van de heilstaat in de ‘Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax
Niksen’ geschreven door Ward Ruyslinck vlot ook niet zo opperbest. Evangelist
Galax Niksen is de ‘weergekeerde gezant van de heidenen’. Zijn boek zal het leven
beschrijven van Groll, maar daardoor het contrast tussen de massa der ‘verzadigde
mensen’, die naar niets meer opkijken en ‘de enkelen die niet willen stilstaan’, maar
uitkijken naar een nieuwe aarde en de beloofde ‘wederoprichting aller dingen’. Groll
blijft steeds - aanvankelijk onbewust, later bewust - onderscheid maken tussen sex
en erotiek, tussen louter lichamelijke spelletjes en de opperste fysieke eenheid als
bloem op de stengel der liefde.
In het boek ‘Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving’, van Jacques
Hamelink, ontmoeten wij Evarist Schouwvagher, een gepensioneerd brievenbesteller.
Twee en veertig jaar leefde hij onder het terreurbewind van zijn vrouw, de Reuzin.
Na haar dood, een half jaar geleden, is daarin verandering gekomen. Eindelijk kan
hij zijn hobby beoefenen: planten kweken. De op korte tijd alles overwoekerende
ranonkel wordt het symbool van zijn eigen groei onder de dode Reuzin uit. In de
figuur van Ranonkel zal Hamelink opteren voor het primitief-vitale leven, tegen het
taboeachtige stenen bestaan van de nieuwe orde in. De nieuwe kosmos die deze
auteurs in hun boek weten te scheppen - de wederoprichting van alle dingen bij
Ruyslinck, de terugkeer naar het Ranonkelparadijs bij Hamelink, het verblijf in het
rijk van de pelsvrouw voor de reizigers in de anti-tijd (Raes), waar zij zich bevonden
‘in een natuurlijkheid zoals zij nooit tevoren hadden ervaren.’ (blz. 126) - is echter
van korte duur. Groll wordt gevangen genomen, nadat Gardenia vermoord werd. In
de loop van de Ranonkelgeschiedenis wordt een
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nieuwe orde gevestigd: uit opborrelende stenen ontstaat de stenen orde, de plantaardige
orde wordt met ondergang bedreigd; de symboliek is overduidelijk! Alleen een kleine
rest is trouw gebleven aan de nu god geworden Ranonkel (de vroegere Evarist). Ook
voor Raes' reisgezellen is het verkwikkend verblijf in het rijk met de twee zonnen
weldra ten einde. Een schelp voert hen terug naar de zeespiegel. ‘Watertrappend,
zwemmend en drijvend’ geraken zij aan land: een plaatijzeren strand. Dit laatste en
de keten van heuvelachtige kegels komen hen voor als ‘aanwijzingen van de
aanwezigheid van een technische beschaving.’ (blz. 158) Dergelijk symbolisch
aangewende maatschappijkritiek komt vaker voor in het boek. Spijts dit terugvallen
in een situatie die doet terugdenken aan de ontvluchte werkelijkheid, is echter niet
alle hoop opgegeven. De droom blijft bij apostelen van de nieuwe richting verder
werken: na de kruisiging van de drie incarnaties van de natuurgod Ranonkel, overleeft
Ranko de trommelslager de slachting, hij is de eerste apostel om de boodschap van
vrijheid en geluk rond te zaaien. Raes' schipbreukelingen bereiken uiteindelijk de
anti-tijd in Nieuwland, voor ‘het bestendige feest van het geluk’. Wij kunnen ons
echter niet van de indruk ontdoen dat in deze liefdesstad nog weinig sprake is van
harmonische beleving van de sexualiteit. Ons lijkt het allemaal eerder geforceerd,
de toon mist veelal warme menselijkheid. Ook evangelist Galax Niksen - Ruyslinck
- eindigt, na de moord op Gardenia, zijn bijbel hoopvol. Een gedenksteen wordt voor
Groll opgericht, waarop te lezen staat dat Groll herrezen is ‘uit het zaad dat hij, de
bloem van de bloemenzoon, heeft uitgezaaid.’

Besluit
Het positief-wetenschappelijke denken tekent onze maatschappij. Als wij de oorsprong
van dit denken nagaan ontdekken wij dat deze wijze van denken, die nu de onze is,
niet zo vanzelfsprekend is als wij geneigd zijn aan te nemen. Het ‘dankende
gedenken’, de verwondering, wordt verdrongen in een omgeving die enkel spreekt
van verovering, zekerheid, nut en winst. In de literatuur ontmoetten wij enkele auteurs
die begaan zijn met deze problematiek, en de consequenties verwoorden van een
leefwijze die eenzijdig gericht is op rationaliteit en louter doelmatigheid. Met de
voorstelling van het bijbels-mytisch opus lieten wij horen dat ook de kunstenaars en misschien vooral de kunstenaars - alternatieven zoeken voor de Nieuwe Mens.
Daniël Castelein & Pol Grymonprez
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Buitenlands aktueel
Brittens nieuwste opera ‘Death in venice’...
In het kader van de Europalia presenteerde in september jl. The English Opera Group
te Brussel de opera in twee bedrijven van Benjamin Britten met het libretto van
Myfawny Piper, naar het verhaal van Thomas Mann.
Het karakter en de intellectuele evolutie van Gustav von Aschenbach, het
hoofdpersonage, worden uitvoerig door Thomas Mann beschreven. Als schrijver en
eenzaam mens ervaart hij het leven doorheen zijn literaire reacties hierop, en die
reacties commentarieert hij zelf met de

ironie van de niet betrokken toeschouwer. In de opera is er geen verteller, maar de
essentiële informatie en commentaar wordt door Aschenbach zelf gegeven in proza
(recitatief begeleid met piano), duidelijk afgescheiden van het gemodelleerde
recitatief, de aria's en de lyrische passages. Naarmate hij zich meer bij de
gebeurtenissen betrokken voelt en steeds minder afstand kan nemen, worden de
prozacommentaren schaarser en korter.
‘Death in Venice’ speelt zich af tussen de polen ‘Leven’ en ‘Dood’. Deze beide
dominanten hebben een contrastrijke muzikale inhoud gekregen, die bijna de gehele
opera uitmaakt. Het thema van de dood is geprojecteerd op de Griekse
Dionysos-figuur: het wordt uitgebeeld door de centrale figuur Aschenbach, en
gesecondeerd en met de actie verbonden door een reeks personages die allen
terugvallen op de mythologische overzetten van de Styx (- wat Venetië betreft, de
gondeliersfiguur dient hier uitzonderlijk goed het gegeven -). Muzikaal krijgen we
hierbij een zeer sober en donker gekleurd instrumentaal palet waarop Aschenbach
een reeks beschouwende monologen in typische Britten-stijl ten beste geeft. Deze
monologen zijn ritmisch vrij en geven de hoofdvertolker alle mogelijkheden tot
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expressiviteit. In zijn relatie tot de Styx-overzetter komt het zelden tot een harmonieus
samenzingen: soms is er een geritmeerde woordenwisseling, meestal echter blijft de
secondant volkomen rustig en onberoerd bij de melancholische beschouwingen over
Aschenbach.
Als contrast met deze (gewild) doodbloedende passages komt dan het ‘Leven’ op
de voorgrond. Dit thema knoopt aan bij het Griekse schoonheidsideaal, de god Apollo.
Zoals we dit van Britten kunnen verwachten, benadert hij dit niet met de gewone
expressievormen (warme orkestklanken, aria's, enz.). Hier worden het slagwerk, het
koor en een counter in de coulissen aangewend, en scenisch staat de dans centraal.
Dialoog, of poging om het schoonheidsideaal te verwoorden vallen weg. Voor ons
wordt een magische wereld gecreëerd, waar de schoonheid van het gebaar en de
gezichtsexpressie primeren. Deze balletmomenten zijn van een irreële schoonheid.
We krijgen een Poolse familie te zien met als spil Tadzio, als epheeb voorgesteld,
die alleen al door hun bewegingen boven hun omgeving uitstralen. Deze balletpassen
worden gedragen door een licht ritmische, vibrerende percussiegroep, vooral bestaande
uit Oosters instrumentarium (deze scènes zijn het best te vergelijken met het vroeger
geschreven ballet ‘The Prince of the Pagodas’). In beide bedrijven bereikt dit
schoonheidsideaal een climax: in het eerste deel wordt het verheerlijkt in een ode
aan het Olympisch bestaan, uitgebeeld door de Olympische spelen. Hierbij heeft het
koor de muzikale hoofdrol. Deze passage mist echter spanning en valt wat langdradig
uit. In het slot loopt de dood van Aschenbach door in het ‘Leven’, dat de Poolse
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jongen verder draagt. Dit stuk, gedanst en gemimeerd met sobere orkestbegeleiding,
ontroert door eenvoud en gelaten rust, ondanks de noodlottige afloop voor het
hoofdpersonage. Dit zijn de hoofdthema's van ‘Death in Venice’. Aan de dominanten
heeft Britten natuurlijk enkele bijkomstige verfraaiingen toegevoegd. Eerst en vooral
de Italiaanse lokale kleur, waarin het werk baadt. Tussen de belangrijke evenementen
krijgen we een verrassend mooie evocatie van Venetië te zien en te horen; wij maken
kennis met de toeristische aspecten van de stad; wij vertoeven bij de Napolitaanse
haarkapper, en wij krijgen zelfs een korte Mis te zien (een eredienst-evocatie komt
ook voor in ‘Peter Grimes’, Brittens eerste opera). Dit alles gebeurt op een zeer
beweeglijke manier, gerugsteund door een onrustige orkestpartituur, die geen enkel
moment het geheel van dekor, ballet en zang verbreekt. Typisch is ook de voorstelling
die een reizende acteursgroep ten beste geeft (zeer goed te vergelijken met de
toneelscène in ‘A Midsummer Nights' Dream’). Hier vinden we Brittens parodiërende,
soms bijtende muziektaal, die duidelijk de routine-operastijl hekelt die onze
operavoorstellingen kenmerkt. Dit ritueel loopt uit op een fris lachkoor, waar vanuit
individuele ritmische lachthema's een fijn uitgebalanceerd geheel wordt gevormd.
Deze algemene hilariteit slaat om in een wrange, wilde dans, die alle toehoorders
verschrikt en op de vlucht doet slaan.
Een laatste woord over de twee hoofdpersonages. De hele opera is hun als het
ware volledig opgedragen. Aschenbach verlaat slechts enkele minuten de scène, en
blijft gedurende de meer dan twee uur durende opera de spil van het drama. Het ene
moment is hij verteller of mijmert hij over hetgeen hem overkomt, om daarop weer
deel te nemen aan de actie.
In hem zien we de geleidelijke verwording naar de dood, tot uiteindelijk van hem
niets dan een geschminkte grimas overblijf. De Styx-overzetter, de begeleider naar
de dood is zo mogelijk nog beter gediend door de komponist. Ook hij duikt
voortdurend op, maar steeds in verwisselende gedaante: gondelier, hoteldirecteur,
leider van de toneelgroep,... Dit geeft de zanger-acteur een prachtige kans tot
type-uitbeelding. Al deze personages hebben echter iets gemeen: zij dragen hetzelfde
ruwe doodsmasker met de plompe neus, en dienen ze om Aschenbach naar hetzelfde
doel te leiden: de dood. Dit begeleiden eindigt dan ook in een kille en hallucinerende
scène, waaarin de hoteldirecteur zeer rustig, maar met overtuiging zingt: ‘Zo is het
altijd. Alle gasten moeten uiteindelijk weggaan!’.
Walter Meyskens & M.L.

Belangrijke buitenlandse tentoonstellingen
Duitsland
Kunsthalle, Köln: ‘Sehen und hören’, Design und Kommunikation (vanaf 8/3) - Dan
Flavian (tot eind januari).
Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld: Edith Campendonck-van Leckwyck (9/1 tot
15/2).

Engeland
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Royal Academy, London: Treasures from China (tot 23/1).
Burlington House, Piccadilly, London: Post-Liberation Archeology in China (tot
23/1).
Annely Juda Fine Art, London: Pioneers of Abstract Painting in Belgium 1915-30:
De Boeck, Joostens, Servranckx (8/11 tot 8/12).

Frankrijk
Orangerie des Tuileries, Parijs: Georges Braque (tot 14/1).
Galerie Nationale du Grand Palais, Parijs: Franse tekeningen uit het Metropolitan
Museum van New York (tot 7/1).
Aile de Flore du Louvre, Parijs: Copies, repliques, pastiches (tot 22/4).
Grand Palais, Parijs: Chefs-d'oeuvre de la tapisserie du 14e au 16e S. (tot 7/1).
Art précolombien d'Amérique du Sud (tot 25/2). Petit Palais, Parijs.
C.N.A.C., Parijs: Domenico Gnoli (tot 7/1).
Musée d'art moderne de la ville de Paris: Guayasamin (tot 13/1).

Italië
Studio d'Arte Grafica, Milano: Chagall, Cirque 1967.
Galleria Rotta, Milaan: Pol Mara (7 tot 14/11).
Galleria Rotta, Genua: Pol Mara (eind november).

Nederland
Stedelijk Museum, Amsterdam: Alliance graphique internationale (grafische
ontwerpen), (tot 3/1).
Amsterdams Hist. Museum: G.H. Breitner (tot 28/1).
British Council, Amsterdam: William Blake. Gemeente Museum, Arnhem:
Aanwinsten 1973 (tot 21/) - Landschappen van vroeger uit eigen collectie (tot 28/1).
Volkenkundig Museum, Breda: Batik op Java toen en nu (tot 7/1).
Museum Dinghuis, Deurne (N.Br.): de poesjenellen van Antwerpen (tot 7/1).
Dordrechts Museum: Rondom ‘Ruimte’: 2 en 3-dimensionele werken (tot 3/2) Cees Buddingh (tot 14/1).
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven: De ‘Vijfjaarlijkse’. Jonge kunst uit
Zuid-Nederland (tot 21/1).
De Zonnewijzer, Eindhoven: Kerstkribben in de volkskunst (tot 20/1).
Gemeentemuseum, Den Haag: Pompei uit de as herrezen (tot 14/1) - Den Haag
in de pruikentijd (tot 13/1) - Dirk Schäfer (tot 23/1).
Frans Hals Museum, Haarlem: Isaac Israëls, Nederl. Impressionisten, Kunst rond
1850. (perm.) - Ir. Arch. van Loghem (tot 30/1).
Noord-Brabantsmuseum, Den Bosch: Egypte, dodenkunst als levenskunst (tot
29/1).
Bonnefantenmuseum, Maastricht: James Rosenquist, litho's (tot 14/1).
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Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo: Christo, tekeningen en akwarellen,
Mastabaproject (tot 13/1).
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam: Carel Willink (tot 20/1).
Galerij Uilenspiegel, Sas van Gent: Mia Deprez (tot 20/11).
Stedelijk Museum, Schiedam: DDR-grafiek uit Dresden (tot 21/1).
Artishok, Soest: Kunst der naïeven II (tot 17/1).
Centraal Museum, Utrecht: 500 jaar Boekdrukkunst in de oude Nederlanden (tot
3/1) - Oude huizen in Utrecht (tot 21/1).
Hedendaagse kunst, Utrecht: Howard Kanovitz (tot 28/1).
Stedelijk Museum, Zutphen: Coll. W.G. Poortman, bijbels en prentbijbels (tot
4/2).
In de tentoonstelling ‘De Vijfjaarlijkse’ in Eindhoven komt ook werk voor van
Gilbert de Bontridder.

Binnenlands aktueel
1974 August Cuppensjaar in Limburg
Toekomend jaar (1974) is het een halve eeuw geleden dat Dichter August Cuppens
is heengegaan.
Na het jubileum van zijn honderdste geboortejaar' (1862-1962) werd in 1966 door
Br. Bernard Cuppens een uitgebreide studie uitgegeven die reeds aan haar tweede
uitgave is. Ter gelegenheid van een nakend half-eeuw jubileum zal een rijk
geïllustreerd album verschijnen.
De gemeentebesturen Beringen en Loksbergen-Halen hebben met hun welwillende
goedkeuring praktische medewerking beloofd. Ziehier althans wat reeds op het
programma staat:
- Tijdens het najaar, lang radio en pers om, door middel van voordrachten
begeleid door Meester de Vocht-liederen de harten en geesten der mensen warm
maken voor de viering.
- De schooljeugd van lager-, middelbaar- en technisch onderwijs begeesteren
dank zij de interesse van het onderwijzend personeel en de prijzen die aan
Cuppens-wedstrijden zullen toe-
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gekend worden.
- De feestelijkheden zelf zullen plaats hebben op zaterdag 8 en zondag 9 juni
1974, met Opening van een Cuppens-tentoonstelling te Halen-Loksbergen,
Plechtige Eucharistieviering uitgestraald door de T.V.-diensten, Hulde aan 't
Grafmonument en Akademische zitting met uitreiking van prijzen voor bekroonde
wedstrijden. Liederavond.

Limburg herdenkt dit jaar met piëteit het vijftigjaar verscheiden van een van zijn
roemrijkste zonen: Priester-dichter Aug. Cuppens. We noemen hem liefst ‘Pastoorke
Cuppens’ of ‘'t Pastoorke van Loksbergen’. Dit blijft zijn mooiste eretitel en klinkt
sympathieker. Was het niet zijn stralende goedheid die gans zijn voorkomen en leven
als een aureool omgaf en zijn persoon als priester, kunstenaar en vriend... zó
beminnelijk maakte. ‘Als er ooit iemand geweest is die de stempel van zijn
kunstminnend hart op zijn parochie gedrukt heeft, dan is het voorzeker Pastoorke
Cuppens. De Loksbergenaren die het voorrecht hadden met hem samen te leven,
spreken over hem vol waardering en eerbied als priester, maar zeker ook over zijn
jovialiteit en opgeruimdheid als mens.’ Dit getuigde de Heer Vanschoonbeek die als
burgemeester de gevoelens van zijn Loksbergenaren vertolkt.
Als eenvoudige dorpspastoor speelde Cuppens een belangrijke rol in het leven
van ons Vlaamse Volk. Linnebank getuigde van hem in ‘Het Centrum’ van 17 mei
1924: ‘Wanneer de waarde van Pastoorke Cuppens berekend wordt, moet men zich
niet bepalen tot het meten, tellen en wegen van zijn nagelaten boeken en geschriften.
Verzuimen mag men niet de prikkelende inwerking na te gaan van deze eenvoudige
dorpspriester op een aanzienlijke reeks kunst-beoefenaars, die hij bemoedigde, ophielp
en bezielde. Cuppens was raadgever van uitgevers, krantenschrijvers, jonge dichters,
muzikanten, beeldhouwers, schilders... Een zeldzame die aanstonds het vertrouwen
wekte, nam en hield van de mannen-broeders dezer dikwijls kieskeurige en
veeleisende gilden. Door deze ongezochte bediening stond Cuppens midden tussen
allerhande liefhebbers van de schone kunsten, hij die het leven steeds wist te
waarderen boven de kunst!’
WIJ BESCHIKKEN NOG OVER ENKELE L.P.-VANDER PLAETSE
Abonnement met plaat: 468 fr.
Steunabonnement met plaat: 600 fr.
Beschermend lid (met plaat): 1.000 fr.
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't Is wonderbaar hoe Cuppens overal en gans zijn leven door een zwerm kunstenaars
aanlokte, rond zich schaarde en de vriendschap warm hield. Al wat belofte bevatte
aan kunst en schoonheid vond in Cuppens een daadwerkelijke steun en een verwoede
reclamemaker. Tientallen kunstenaars werden door zijn warme bezieling
aangetrokken, gesteund, geïnspireerd... In de Walen kwam hij in betrekking met
Karel Theunissen uit As, een van de rijkste schilderstalenten van die tijd. Beiden
dichtten en schilderden tegen elkaar op. Verder sloot hij er nog vriendschap met
schilder Jos. Damien van Noville-les-Bois, bij Namen, die zo innig met Limburg
wist te vergroeien - François Maréchal, graveur - Nicolas Defrêcheux, de Luikse
volksdichter - Fernand Mawet, leraar aan 't Conservatorium van Luik... 't Pastoorke
was, op zijn manier, een soort ‘pontifex’ een bruggebouwer onder de mensen. Het
werd een warme vriendschap tussen de Limburgers-seminaristengroep te Luik met
Cuppens aan kop en de toen in volle rijpheid dichtende Gezelle! De Meester bracht
zijn Limburgse kinderen, zoals hij ze vaderlijk monkelend hiet, een bezoek dat tot
drukke briefwisseling en rijke uitwisseling van gepeinzen en wederzijdse
ontmoetingen zou groeien en bloeien. En onder hun ging het er toch zo gemoedelijk
aan toe.
In een brief aan Belpaire vernemen we: ‘Maréchal heeft me uit genegenheid o.m.
een studie over distels gestuurd. Ik heb ze dadelijk de goede, grote Gezelle gezonden.
Lees “Niemandsvriend” eens in Rijmsnoer. Ik heb eronder geschreven:
En scheldt me niet voor... niemandsvriend!
wanneer ge mij ontmoet langs veld en baan!
de dichter zong mijn lof in Vlaamse taal,
ge ziet me hier verheerlijkt door een Waal!’

Later zou Cuppens in ‘Durendal’ door degelijke vertalingen en gedocumenteerde
studie, die mensen laten genieten van Gezelle, Verriest, Streuvels... Vooral tussen
Limburg en Vlaanderen hielp hij terdege de grenzen wijd openstaan tot wederzijdse
vriendschap en kunstgemeenschap. Te lang leefden de Limburgers schuchter en
teruggetrokken, verstoken van zoveel schoons dat toen in Vlaanderen ontlook. Door
toedoen inzonder van 't Pastoorke werd het tussen West-Vlaanderen en Limburg een
soort ‘Schwärmerei’. Hugo Verriest, Stijn Streuvels, Karel Lateur, Cesar Gezelle,
Louis Scharpé... kwamen graag naar Loksbergen waar volgens het getuigenis van
Streuvels ‘de wind altijd waaide uit de plezantste hoek!’
Zijn pastorie geleek een zoemende, gonzende bijenkorf. Daar kwamen: Lode de
Vocht, Elisabeth Belpaire, Hilda Ram, Louisa Duykers, Gaston Wallaert, Jef Leynen,
Dirk Baksteen, Jules Persijn, Emiel Vliebergh, Frans Drijvers... Eenieder die met
Pastoorke Cuppens in betrekking kwam, een voet zette in de pastorie... werd door
zijn vriendschap ingenomen. Jef Leynen zong in ‘Liederen van Innigheid’ een heerlijk
vers ‘voor mijn geliefd pastoorke van Loksbergen, die mij met zijne vriendschap
vereert en verblijdt’:
En als Gij heengaat sterft er iets in mij!
Het donkert plots bij zomermiddagzonne;
mijn ziele ruist gelijk een avondbronne,
die vult een eenzaam dal met zacht geschrei.
Wanneer ik zwijgend bij U nederzit
dan voel ik me zo vredig en zo veilig,
Wat kwaad, in mij, ja slecht is, keert in heilig,
en als ik spreken ga, is 't of ik bid.
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Nooit moest gij nog, nooit van mij henen gaan
Geen weet als Gij, in goedheid te verzinnen
wat helen kan mijn kranke ziel en zinnen...
Gij moet dat groot, dwaas kind wellicht verstaan!

Dat vers zouden er zeker veel willen ondertekenen. 't Klinkt als de echo van dat
Limburgs zonnekind op de maat van de harteklop van een groot mensenvriend. Is 't
dan te verwonderen dat na 50 jaar hij steeds dankbaar voorleeft bij al degenen die
hem mochten benaderen. Daarom wil Limburg hem met piëteit gedenken. We hopen
dat Vlaanderen niet ten achter zal blijven. Hij is de Limburger die ‘Vlaanderen
ontdekte’.
Hierbij willen wij het voorlopig laten. We wensten enkel één facet van deze rijke
persoonlijkheid te belichten: zijn aantrekkelijke uitstraling die opbeuring, steun en
verbroedering bracht. In ons ‘Hulde-Album’ zullen we die talrijke vrienden o.m.
Lode de Vocht, Stijn Streuvels, Jef Crick, Lambert Swerts, aan 't woord laten. Over
Vlaanderen hangt nog het zoete gekweel van dat ‘Blije-Leeuwerikske’.
In ‘Het Lijsternest’ te Ingooigem en ‘Het Krekeloord’ te 's Gravenwezel - waar
het Pastoorke zo dikwijls te gast was, méér dan een halve eeuw geleden - blijft men
voor hem de warmste vererende genegenheid koesteren. Mevrouw Frank
Lateur-Staelens en Meester Lode de Vocht blijven de twee edele, stralende getuigen
uit dat heerlijk verleden!
Daarom past de figuur van Pastoorke Cuppens als gegoten in het bloeiend tijdschrift
‘Vlaanderen’. We hopen, langs deze weg, later de feestelijkheden aan te kondigen.
Br. Bernard Cuppens Secretaris van het Aug. Cuppenskomitee Hasseltweg, 383,
3600 Bokrijk - Genk

Vlaanderen. Jaargang 22

391

Kunstecho's
Literaire en artistieke prijskampen en onderscheidingen
Antwerpen
De Bestendige Deputatie heeft volgende Letterkundige premies 1971 toegekend. Ivo
Buyle krijgt de premie voor het ‘verdienstelijk kinderboek’ voor ‘De jacht met de
handkarren’ (10.000 fr.). Als ‘verdienstelijk jeugdboek’ wordt ‘Kraterland’ van Elsa
van Hagendoren met 10.000 fr. bekroond. Jef Geeraerts krijgt hetzelfde voor
‘Avondspelen’ (kategorie toneelwerk, radio- of tv-spel). De dichtbundel ‘De lenige
liefde’ van Herman De Coninck wordt in de reeks poëzie met 10.000 fr. bedacht. In
het ‘beschouwend genre’ is Dr. Jozef van Ussel de laureaat met de ‘Geschiedenis
van het seksuele probleem’ (15.000 fr.). ‘Orchis Militaris’ van Ivo Michiels wordt
beloond met een premie van 15.000 fr. bij het ‘niet-beschouwend proza’.
Jeugdschrijver Jan Peeters ontvangt de premie van 30.000 fr. voor zijn gezamenlijk
literair oeuvre. Tenslotte de premie voor geschiedenis en volkskunde (15.000 fr.)
naar Jan Goris voor ‘Een stad maakt geschiedenis. Bijdrage tot de aloude geschiedenis
van Herentals’.
De John Flandersprijs 1973 der uitgeverij Altiora werd op de Boekenbeurs op 4
november overhandigd aan de Lierse auteur Cor Ria Leeman voor zijn ‘De bekroonde
foto’. De tweede prijs ging naar Bart Sereyns, de derde naar Jaak Christiaens. De
wedstrijd werd uitgeschreven door de bekende reeks voor de jeugd ‘Vlaamse Filmpjes’
met de bedoeling meer belangstelling te wekken voor de jeugdliteratuur in het
algemeen en het werk van John Flanders, alias Jean Ray, in het biezonder. Op een
plechtigheid in de BB werd er door Jos Boven op gewezen dat Flanders' werkelijke
grootheid ligt in een ongeëvenaarde kracht tot sfeerschepping.
In 1974 wordt voor de eerste maal de Vierjaarlijkse Prijs voor muziekkompositie
Camille Huysmans toegekend. Belgische auteurs van een onuitgegeven, nooit
uitgevoerd en nog niet bekroond muziekwerk, geschikt voor kamer- of symfonieorkest,
met uitsluiting van de concertovorm kunnen meedingen. Inlichtingen:
muziekuitgeverij CeBeDeM, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel. Men moet inzenden
vóór 31 jan. 1974. De prijs bedraagt 50.000 fr.
Voor haar vertolking van de hoofdrol in ‘Christine’ van Bartho Smit werd aan de
Vlaamse aktrice Tine Balder in Zuid-Afrika de ‘Gallery Club Trophee’ toegekend.
De aktrice heeft het werk ook in het Nederlands vertaald. Na een aantal jaren in
Zuid-Afrika werkzaam te zijn geweest, keerde zij naar haar geboorteland terug. Zij
is nu opnieuw verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen.
Momenteel voert zij ook een regie bij het Reizend Volksteater.
Ieder jaar schrijft de Vlaamse Toeristenbond de Hippolyte van Peene-prijs uit ter
aanmoediging van levende Vlaamse toneelauteurs. Wordt bekroond de persoon of
de instelling die het meest heeft bijgedragen tot de vertoning van hun werk. Dit jaar
waren er 7 inschrijvingen: de toneelkring De Schakel uit Aalst, de uitgeverij Walter
Soethoudt, de Minardschouwburg uit Gent, het Brussels Kamertoneel, het Nieuw
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Vlaams Toneel De Waag uit Antwerpen, het Keldertheater Arca uit Gent en
Toneelboetiek uit Gent.
De jury besloot eenparig tot het bekronen van het Nieuw Vlaams Toneel De Waag
uit Antwerpen, een beginnend gezelschap dat zich vanaf zijn oprichting, het
propageren van Nederlandstalig werk tot doel heeft gesteld.
De prijs van 10.000 fr. zal in de loop van de maand januari worden overhandigd
bij de première van een nieuw Vlaams werk.
De tweejaarlijkse nationale orgelwedstrijd is ingericht geworden door het Kon. Vl.
Conservatorium in de Sint-Jacobkerk (Lange Nieuwstraat) op vrijdag 14 december
1973, te 15 u. Waarde van de prijzen: 50.000, 20.000 en 7.500 fr.
Robert Groslot kreeg de tweejaarlijkse Thea Boumans-prijs (30.000 fr.) voor piano.
Hij behaalde reeds een eerste prijs aan het Antwerpse conservatorium.
Het Nationaal Muziektornooi 1973 kende de Gouden Medaille van de Stad en een
prijs van 7.000 fr. toe aan ‘De Kunstvrienden’ (St.-Eloois-Winkel), ‘Excelsior’ en
‘De Toekomst’ (St.-Niklaas), ‘Concordia et Amicitia’ (Bornem), ‘De Scheldezonen’
(Hoboken), ‘L'Union’ (Buizingen), ‘De Vrije Vlaamse Zonen’ (Kapelle-op-den-Bos)
et ‘St.-Cecilia’ (Hingene). Zilver en 5.000 fr. kreeg de Harmonie St.-Cecilia, uit
Herentals. Uitvoerders per vereniging: tussen 48 en 83.

As
De Sint-Aldegondiskring te As richt een wedstrijd in voor ontwerpen van
kunstglasramen voor de gerangschikte Sint-Aldegondiskerk te As. Deze wedstrijd,
waaraan de prijs A. Taevernier verbonden is, ter waarde van 50.000 fr., staat open
voor alle kunstenaars-glazeniers.
Het reglement kan bekomen worden, mits storting van 200 fr. op rekening
068-0380280-67 van de Sint-Aldegondiskring bij het Gemeentekrediet van België,
1000 Brussel, met vermelding ‘reglement wedstrijd kunstglasramen’ (giro 0.10).

Brugge
Op 10 november werden de Provinciale prijzen toegekend. Voor novelle en
kortverhaal was de uitslag:
A. Gepubliceerd werk: de Provinciale Prijs van 20.000 fr. werd niet toegekend.
B. Niet gepubliceerd werk:
- de Provinciale Prijs (30.000 fr.) en de zilveren ereplaket van de
Provincie worden toegekend aan Walter Haesaert uit Tielt, voor
‘Onder de Dierenriem’;
- een Eerste Premie (20.000 fr.) aan Felix Dalle uit Antwerpen,
geboren te Izegem, voor ‘De Profeet’, ‘Mijn Vogels’, en ‘Lopez de
Gora’;
- een Tweede Premie (12.000 fr.) aan Herman Leys uit Brugge, voor
‘Petite Histoire’, ‘Twee Man sterk’ en ‘Langverhaal’;
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-

een Derde Premie (8.000 fr.) aan Pierre Dyserinck uit Brugge, voor
‘Cap Blanc Nez’ (eerste verhaal).

De jury was samengesteld uit letterkundigen: Lieve Scheer, M. Janssens, B.F. Van
Vlierden, W. Ruyslinck en P. Van Aken.
In het kader van de Nationale wedstrijd voor schoolkoren werden als Prijs van de
Provincie aan de laureaten uit West-Vlaanderen een bronzen ereplaket van de
Provincie, en een trofee (keramiek van beeldhouwer Karel Dupon) of de tegenwaarde
ervan toegekend:
- in de reeks officieel onderwijs: het Koor van het Koninklijk Lyceum Oostende
(leiding Mevr. A. Diez-Thonon) - nationaal laureaat;
- in de reeks vrij onderwijs: het Koor van het Klein Seminarie Roeselare (leiding
de heer Arnold Loose).

De 4de Internat. Clavecimbelwedstrijd heeft plaats van 27 juli tot 3 oogst. Een
internationale jury wordt voorgezeten door Prof. J. Robyns. Er zijn voor 150.000 fr.
prijzen en premies. Reglement aanvragen: Sekretariaat, Collaert Mansionstraat 30.
Het concours staat onder de bescherming van H.M. Koningin Fabiola en wordt
vergezeld van een tentoonstelling van clavecimbels, spinetten, clavichorden, virginalen
e.a. Er zijn ook concerten en uitvoeringen van polyphonische muziek en
Bach-cantates.

Brussel
In de Kon. Academie van Wet., Lett. en Schone Kunsten, Klasse der Schone Kunsten,
werden Felix de Boeck en Julien van Vlasselaer verheven tot werkende leden; Jozef
Robijns en José Vermeersch werden corresponderende leden.
De bekende ontdekkingsreiziger en auteur Bernard Henry werd laureaat van de grote
Fotowedstrijd van de Kommissie van de Europese Gemeenschap, georganizeerd ter
gelegenheid van de jongste Afrikaanse veertiendaagse in Brussel.
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Schrijvers die met een door hen gepubliceerd werk voor een aankoop in aanmerking
wensen te komen kunnen zich hiervoor wenden tot de Dienst Letteren en Dramatische
Kunst, ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, Kortenberglaan
158, 1040 Brussel, en aan het verzoek één exemplaar van het voorgedragen werk
toevoegen. De letterkundigen die voor een werkbeurs, reisbeurs of toelage in
aanmerking menen te kunnen komen worden uitgenodigd zich schriftelijk te wenden
tot bovenvermelde dienst. Zij zullen dan een vragenlijst ontvangen. Deze aanvraag
moet vóór 31 december 1973 worden ingezonden; inzendingen die na die dag
binnenkomen, kunnen in principe niet meer in behandeling worden genomen.
De uitreiking van de Literaire Reinaertprijzen 1973 had plaats op 22 oktober in het
Huis van de Arbeid in aanwezigheid van Minister van Nederlandse Cultuur Chabert.
Paul Hardy sprak namens de jury, die 27 gewone romans en 12 detectives ingezonden
kreeg. De bekroonde werken van Ria Aerts (‘Mankepoot, Hinkepoot’) en Maria
Jacques (‘Morgen is blond’) verschijnen in de lente en worden op de Brusselse
boekenbeurs gepresenteerd.
Voor de Koningin Elizabethwedstrijd voor piano 1975, wordt een wedstrijd
uitgeschreven onder de Belgische komponisten. Gevraagd wordt, tegen 15 november
1974, een werk voor piano alleen. Inlichtingen en inzendingen bij het sekretariaat
van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elizabeth, Baron Hortastraat 11,
1000 Brussel. Sabam looft een prijs van 25.000 fr. uit voor het bekroonde werk.

Diano marina
Einde januari zal de jury voor de Internationale Prijs Diano Marina 1974 bijeenkomen
om de nieuwe publicaties te zien. Deze prijs wordt toegekend aan de kunstenaar voor
illustraties in een oorspronkelijke techniek en aan de uitgever voor de bibliofiele
uitgave. Er is een prijs voor het boek-object, terwijl ook aan verschillende uitgaven
eervolle vermeldingen kunnen toegekend worden.
De jury staat onder voorzitterschap van kunstcriticus Remi De Cnodder,
ondervoorzitter Prof. arch. Alberto Sartoris, leden: Prof. Dr. Franco Russoli, Prof.
Dr. G.A. Dell'Acqua, Dr. V. Schweiwiller, ir. G. Vallardi en kunstschilder Mario
Carletti.
Inzendingen kunnen gedaan worden op het adres van de Azienda Autonoma
Siggiorno e Turismo, Palazzo del Parco, 1-18.013 Diano Marina (Imperia).

Diksmuide
Een prijskamp voor een IJzerbedevaartaffiche werd uitgeschreven. Thema: ‘Bouwen
voor de toekomst’. Techniek: 37/60 cm. - typo, offset of litho - tekentechniek met
als tekst binnen het beeld: ‘47ste IJzerbedevaart Diksmuide 30 juni 1974, 11 uur,
Bouwen voor de toekomst’ - onbepaald aantal inzendingen.
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Uiterlijk 15 jan. insturen: IJzerbedevaartcomitee, IJzerdijk, Diksmuide, anoniem
met kenspreuk en begeleidende omslag. De prijs bedraagt 10.000 fr. Mogelijks zal
er een tentoonstelling zijn van geselekteerde inzendingen.

Elsloo (NI. Limb.)
Het 22ste Tornooi der Lage landen voor Amateurstoneel heeft plaats van 3/11 tot
12/1. Van Vlaamse zijde doen mee: ‘De Schakel’ van Aalst (10/11), ‘Jean Jaurès’
van Borgerhout (1/12), ‘St.-Genesius’ van St.-Niklaas (15/12) en de ‘Jozef
Simonskring’ van Oelegem (22/12). Prijsuitreiking op 12 januari. Vlaams jurylid is
Georges Meeuwis uit Hasselt. Elsloo is bereikbaar via de E39.

Gent
Door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen werd voor 1973 een Provinciale
prijs uitgeschreven voor Plastische Kunst, voorbehouden aan de grafiek. De
leeftijdsgrens was bepaald op 35 jaar en de toekenning gebeurde op de globale
inzending van vier werken.
De jury vergaderde onder voorzitterschap van Bestendig Afgevaardigde Jan De
Groote, met als leden Raf Coorevits, Alfons De Vogelaere, Gaspard De Vuyst, Paul
van Gysegem en Hector Waterschoot. De prijs werd toegekend aan Jean Bilquin uit
Drongen. Jean Bilquin geboren te Gent in 1938 was laureaat van de prijs voor
schilderkunst van de provincie Oost-Vlaanderen in 1968. Vermelding in de Prijs
Jonge Belgische Schilderkunst 1969 en eervolle vermeldingen in dezelfde prijs in
1972, alsook in de Prijs Jonge Belgische Beeldhouwkunst in dat jaar.
De Forumprijs van de grafiek, uitgeschreven door de Vereniging voor het Museum
van Hedendaagse kunst is een der belangrijkste prijzen voor de grafiek.
Uit de bijna honderd inzendingen werden exaequo bekroond: de Brusselse François
Welcomme (o 1946), Jean-Marie Mahieu (o 1945) uit La Bouverie en Emiel Hoorne,
in 1951 te Izegem geboren en de jongste leraar aan de Akademie van Schone Kunsten
te Gent. De Bestendige Deputatie heeft een bijzondere prijs voor de grafiek
uitgeschreven voor de Oostvlaamse deelnemers aan het 2e Nationaal Forum van de
grafiek. Deze prijs, ten bedrage van 20.000 fr., werd op voorstel van de door de
Provincie aangestelde jury, toegekend aan een inzending van Mevrouw De
Volder-Van der Eecken Micki.
Tentoonstelling der geselekteerde werken van 30 november tot 8 januari, in de
gewezen St.-Pietersabdij te Gent.
De Prijs van de stad Gent voor Nederlandse Literatuur 1973 werd toegekend aan
Walter Strobbe voor zijn bundels ‘Moments and Situations’, ‘Vingers’ en
‘Verantwoord Speelgoed’.

Leuven
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De Emiel Vlieberghprijs 1975 voor de roman van het Davidsfonds werd
aangekondigd. Hij staat open voor alle auteurs uit Vlaanderen en Nederland en
bedraagt 100.000 fr. (7.000 g.). Drievoudig manuscript insturen onder kenspreuk
(met identiteitsaanduidingen in gesloten vergezellende omslag). Jury: M. Janssens,
H. van Herreweghen, E. van Itterbeek, C. Heyman, L. Robbroeckx en J. Boey.
Niet-bekroonde romans worden teruggestuurd. Inzenden uiterlijk 30 april 1974 aan
Nat. Secretariaat van het Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79, 3500 Leuven. Het
bekroonde werk wordt opgenomen in de uitgavereeks 1975; het Davidsfonds heeft
optierecht voor uitgave van niet-bekroonde werken; in beide gevallen overeenkomstig
het gewone Davidsfonds-contract.
Het Eremetaal van de stad werd op 6 december uitgereikt aan de kunstschilders An
Goris, Prosper Feyaerts, Paul Mariën en Maurits Verbist in het Stedelijk Museum,
Savoyestraat 6, waar de tentoonstelling hunner werken plaats had tot 23 december.
De Pro-Civitate-muziek wedstrijden kregen volgende uitslagen:
Piano: 1ste prijs: Carl Verbraeken (Borgerhout), Dirk Rombaut (Niel), Yves Van
Innis (Mechelen); 2de prijs: Godelieve Verelst (Schoten), Mireille Gleizes (Temse),
Jean-Pierre Romain (Courcelles); 3de prijs: Rita Vancalbergh (Mechelen), Ria De
Neve (Hasselt), Loretta Clini (Binche).
Viool: 1ste prijs: Marc Degraeuwe (Mechelen); 3de prijs: Johan Smits (Kontich),
Jacques Dupriez (Etterbeek).
Cello: Rigo Messens (Gent).
Contrabas: 3e prijs: Johan Van Iseghem (Mechelen).
Voor de strijkinstrumenten behaalden vooral de leerlingen van André Messens en
Maurits Aerts successen; Rigo Messens, zoon van André, was er de meest brillante
laureaat.
Gitaar: 1e prijs: Elisabeth Jongen (Nijvel).
Trompet: 1e prijs: Guido Antonissen (Veurne).
Hoorn, Tuba, Hobo, Orgel en Alto-saxofoon: 1e prijs: niet toegekend.
Trombone: 1e prijs: Mark Joris (Berchem-Antwerpen).
Fluit: 1e prijs: Gaby van Riet (Kalmthout).
Klarinet: 1e prijs: Christine van Tomme (Kortrijk).
Orgel: Luc Dupuis (St.-Lambrechts-Woluwe).
De winnaars van een eerste prijs ontvangen 20.000 fr.
De Prijs van de Europese Unie gaat naar de beste uit de eerste-prijsdragers van elk
der instrumenten, die in de Pro Civitateprijskamp aan bod komen. Hij werd door een
internationale jury, voorgezeten door Baron Flor Peeters, toegekend aan de jongste,
de fluitiste Gaby van Riet uit Kalmthout (14 jaar). Behalve 10.000 fr. is hieraan
verbonden aan concerten en uitwisselingstoernees in het buitenland deel te nemen.

Lommel
Wat de Lavkiprijs betreft vraagt men ons te melden dat het reglement elke mededinger
toelaat meer dan één jeugdboek in te sturen in tegenspraak met wat in vorig nummer
van ‘Vlaanderen’ werd aangekondigd. Sekr.: G. Michiels, Kloosterstraat 58, 3900
Lommel.
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Maastricht
De jaarlijkse Edmond Hustinx-prijs voor Ne-
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derlandstalige toneelschrijvers werd toegekend aan Walter Vandenbroeck. De prijs
(20.000 fr.) werd uitgereikt tijdens het Colloquium van Nederlandstalige
toneelschrijvers, 8 en 9 december in de Stadsschouwburg te Maastricht. De Edmond
Hustinx-prijs, die in principe afwisselend aan een Nederlands en een Vlaams auteur
wordt toegekend, bestaat sedert 1966.

Metz
Door de franse senaatsvoorzitter Alain Poher werd de Robert-Schumann-medaille
uitgereikt aan de Vlaamse auteur en tijdschrift-uitgever Jozef Deleu. De medaille is
hem toegekend door de ‘Association des amis de Robert Schumann’, genoemd naar
de Franse staatsman die zoveel heeft gedaan voor Europese eenwording. Deleu
ontvangt de onderscheiding voor zijn door de stichting Ons Erfdeel te Rekkem
opgerichte tijdschrift ‘Septentrion’, waarin informatie over de Nederlandse cultuur
ten behoeve van franstaligen wordt verstrekt.

Namen
Schilders die nog geen 40 zijn, kunnen deelnemen aan de Wedstrijd René Nemery
(75.000 fr. prijzen) die wordt georganizeerd door het Cultureel Centrum Félicien
Rops, 7/18 rue des Brasseurs, Namen. Inzendingen op dat adres vóór 19 december.
Inlichtingen bij André Sverzut, zelfde adres.

Nieuwpoort
De Culturele Raad van Nieuwpoort heeft de Driejaarlijkse prijs voor letterkunde,
die tot nog toe aan geboren Nieuwpoortenaars werd voorbehouden, opengesteld voor
alle Vlaamse schrijvers. De prijs wordt uitgeschreven voor een werk met Westvlaamse
inslag.

Padua
René Struelens, die de eerste Belgische staatsprijs voor jeugdliteratuur won, kreeg
een Erediploma van de universiteit van Padua. Dit gebeurde te Levico, in Italië,
waar voor de vijfde keer de Europese prijs voor Jeugdliteratuur (1 miljoen lire) werd
uitgereikt. De prijs ging naar Otfried Preuszler voor ‘Krabat’, dat ook in Duitsland
is bekroond.

Strombeek-Bever
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Het Cultuurcentrum heeft dit jaar het Koninklijk Landjuweel te gast, waarvoor
mededingen: ‘De Vlaamse vrienden’ van Berchem (17/11), ‘De goudbloem’ van
St.-Niklaas (1/12), ‘Jean Jaurès’ van Vilvoorde (8/12), ‘Streven van Mortsel (15/12),
‘St. Genesius’ van St.-Niklaas (5/1), ‘Koninklijk Toneel Knokke-Heist’ (12/1), ‘Kunst
en eendracht’ van Waregem (19/1). Op 27/1 wordt de uitslag bekend gemaakt en het
Landjuweel '73-'74 uitgereikt. Reeds nu staat vast dat in het volgend seizoen het
tornooi plaats heeft in het Cultuurcentrum De Schakel te Waregem.

Verviers
De vioolkompetitie voor de Prijs Henry Vieuxtemps (50.000 fr.) zal plaatsvinden te
Verviers op 10 mei 1974. De deelnemers moeten jonger zijn dan 30 jaar. Inlichtingen:
H. Defossez, rue Pierre Fluche 50, 4800 Verviers.
Kunstenaarsverbond en redactie van ‘Vlaanderen’ bieden aan alle laureaten
hun oprechte gelukwensen. Zij verheugen zich er opnieuw vele vrienden uit het
CVKV aan te treffen.

Uit het leven van literatuur en kunst
Aalst
Arte/2 was een tentoonstelling van 23/11 tot 17/12 in Galerij Valerius de Saedeleer
met werken van o.m. Pol Spilliaert, Jef Claerhout, Luc Hoenraet, Roland de Volder,
Etienne Lecompte, Luc Crombé, Maurits van Saene, Koenraad en Roland Massa.

Aarschot
De Kring voor Heemkunde publiceert in februari een geïllustreerd boek Het Begijnhof
van Aarschot als eerste aflevering van de reeks ‘Bijdragen tot de Geschiedenis van
het Land van Aarschot’. Het is een bundeling van studies, ca. 220 blz. Intekenaars
betalen 300 fr. op PR. 61076.86 van de Aarschotse Kring voor Heemkunde, 3220
Aarschot, vóór 15 januari, na die datum: 400 fr.

Alveringem
Een brochure In Memoriam Cyriel Verschaeve is te verkrijgen door storting van
minimum 50 fr. op giro 905218, Verschaevecomité, Alveringem; teksten van Elias
Dupon, Alb. Devloo, A.R. van de Walle en Koenraad Stappers.
Vermelden we nog dat de brief gepubliceerd werd, waarmede Verschaeve aan zijn
bisschop vroeg hem niet met de pastorij van Alveringem te willen belasten omdat
hij als kapelaan over meer tijd zou beschikken voor zijn literaire activiteit. Deze brief
weerlegt de valse voorstellingen die verspreid werden in verband met het vermeend
strafkarakter van zijn functie.
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De Belg. Unie der Kunstmarkt werd in het Erasmushuis opgericht onder
voorzitterschap van Pijnenburg en Pinckaers (de eerste namens de Gilde van de
Vlaamse antiquairs). Bedoeld wordt vereenvoudiging der bestaande wetgeving,
samenwerking van de kunsthandel en de verenigingen die op dit terrein werkzaam
zijn.

Antwerpen
Minister van Nederlandse Cultuur Chabert deelde tijdens een werkbezoek mede dat
met terugwerkende kracht op 1 april voor weddeaanpassing 14 miljoen aan de K.V.O.
en 6 miljoen aan de Antwerpse Filharmonie worden toebedeeld.
Verder verklaarde hij dat een werkgroep een grootse viering van het Rubensjaar
1977 moet voorbereiden. Men hoopt dan het Rubenianum in het Oude Kolveniershof
te kunnen openen. Ter voorbereiding worden in 1975 Rubenstentoonstellingen
gehouden in Japan en te New York. Alle kredieten voor werken aan de nieuwe
schouwburg, de nieuwe centrale bibliotheek, de bescherming van monumenten
(waarvoor een grootscheepse campagne zal ingezet worden) zijn thans gecentraliseerd
door het Ministerie van Nederlandse cultuur. Van de door schepen Van Elewijck
gewenste overheveling van de Filharmonie van stad naar staat werd niet gesproken.
Een overheveling van het Archief en Museum van Vlaamse Cultuur naar de staat
zou o.i. veel dringender zijn, zo deze instelling werkelijk nationaal wenst te worden.
Ook de K.N.S. zou van de lokale politiek dienen vrijgemaakt te worden door een
dekreet, naar het voorbeeld van Gent.
Het ICC vertoonde tot 9 december de Franse religieuze cubist ‘Albert Gleizes’,
gevolgd van 14 december tot 13 januari, door de ‘Verzameling Cremer’; zij geeft
een goed beeld van de Europese avant-garde van 1950 tot 1970 en werd vertoond
met de hulp van de BRD.
In het NHISK wordt de tentoonstelling 50 x Grafiek gehouden (Wintertuin van de
Academie) van 4 december tot 5 januari. Het betreft de verzameling Pablo Lozada
met een vijftigtal litho's en etsen van Picasso en Max Ernst tot heden. Voordien was
er de Prijs Diano Marina 1973.
Naar aanleiding van het feit dat Armand Preud'homme op 21 februari 1974 zijn
zeventigste jaar bereikt, werd een komitee gesticht, dat hoofdzakelijk drie
grootscheepse manifestaties wil uitwerken:
1. Een huldeboek (redaktie: Lambert Swerts). Behalve een uitvoerige studie over
Preud'homme van L. Swerts verlenen hieraan hun medewerking, ministers,
komponisten, dirigenten en dichters uit binnen- en buitenland. Zwart-wit en
vier-kleur illustraties. Het ere-comité, onder voorzitterschap van Gouverneur
Roppe, zal er worden in vermeld evenals alle inschrijvers op de uitgave (215
fr.; erelidmaatschap minimum 500 fr.).
2. Te Antwerpen worden in mei door de KVO drie heropvoeringen gegeven van
de voornaamste operette van Preud'homme ‘Op de purperen hei’. Deze wordt
eveneens opgevoerd te Hasselt in het Cultuurcentrum.
3. Te Antwerpen zal in zaal Roma (Borgerhout), die 1700 plaatsen biedt, op 21
februari 1974 een ‘nationale huldezitting’ plaats hebben met het Angela-koor
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van Mechelen, het orkest Gaston Nuyts, het Filharmonisch Koor, de
volksdansgroep ‘De Uiltjes’ en de solisten Louis Neefs, Leo Brant en Luce
Mampuys. Bij die gelegenheid zal de toondichter het huldeboek worden
aangeboden, evenals het ‘nationaal’ geschenk van het Vlaamse volk.

Het Tejater Konvent dat onder de artistieke leiding staat van Leo Laerenberg
(Kontaktadres: Palankenstraat 156, Deurne; tel. 03/24.64.56) is zijn 4e speelseizoen
ingegaan. Het brengt ‘De drielingbroeders’ (regie Rik Bravenboer) in november in
het Zeemanshuis, ‘Een zomernachtsdroom’ (zelfde toneel en regie) op 2 en 3 fe-
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bruari, ‘Naar de hel gaat men altijd alleen’ op 20 en 21 april (naar Villon door Karel
van Deuren in regie van Leo Laerenbergh) en ‘La Barraca’ (Federico Garcia Lorca,
zelfde regie).
Het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium zal, aansluitend bij de traditie ingezet
door Peter Benoit en hernomen door Lode de Vocht, opnieuw een groot
Conservatoriumkoor oprichten o.l.v. Maurice Scheck. Belangstellenden tussen 16
en 30 jaar melden zich bij het conservatorium.
Het Algemeen Katholiek Verbond Toneel viert in 1974 zijn vijftigjarig bestaan door
allerlei manifestaties o.m. een Verbroederingsavond in de Stadsfeestzaal op 9 februari
en een Stadsfestival voor Liefhebberstoneel. Aan dat laatste wordt deelgenomen door
KVKT Flandria met ‘Het slangennest’ (regie J. Claude, 29 okt. 1973). Het Nieuw
Schouwtoneel met ‘De Waaier’ (regie L. Blommaart, 3/12) en ‘Toneelgroep Comoedia
met ‘Als ik een vuur was’ (regie H. Witvrouwen), telkens in de Vlaamse Opera te
20 u. In juni is er een krongres en in oktober een jubileumvertoning, terwijl de
tentoonstelling ‘50 jaar Liefhebberstoneel’ van 7 tot 9 juni in de Stadsfeestzaal zal
doorgaan. Men kan op het sekretariaat (L. Blommaart, P. van den Bemdenlaan 33,
Edegem) een folder aanvragen met een gedetailleerd agenda der voorstellingen van
aangesloten kringen gedurende het seizoen 73-74. Er zijn namelijk van oktober tot
april gemiddeld 15 vertoningen per maand te Antwerpen van aangesloten
toneelgezelschappen.
De Vereniging van Kempische Schrijvers vergaderde op 10 november en vertrouwde
het voorzitterschap toe aan Prof. Weersmaekers. Ere-voorzitter Em. van Hemeldonck
moest wegens ziekte belet geven, maar men besloot hem binnenkort plechtig te
huldigen en hem een Liber Amicorum aan te bieden. Dr. J. Grauwels herdacht de
Boerenkrijg, thans 175 jaar geleden. Fred de Swert hield een huldetoespraak voor
Paul Hardy, waarna aan deze laatste een portret door F.I. van Damme getekend werd
aangeboden. P.J. Nuyens handelde over Frans Mertens, die eveneens in de bloemen
werd gezet.
De Wereld van het kind was een tentoonstelling in VTB-de Braekeleer galerij van 3
tot 15 november door Kunstkring 't Getij ingericht met o.m. W. Brems, J.W. Cornelis,
G.C. De Bruyne, J.P. Decoster, M. de Groot, G. Dierikx, M. Felbier, G. Gaudaen, J.
Gorus, K. Heymans, P. Janssens, G. Mariman, A. Poels, F. Theys, M. van den Dries,
M. van den Poel, F. van Giel en R. Veris.
De Wintervoordrachten van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten brengen
voordrachten van Godelieve Peeters (Kommentaar op het werk van Jozef Peeters,
8/12), Dr. C. van de Velde (Rubens' Hemelvaart van Maria in de Antwerpse
kathedraal, 6/1), Roberts-Jones (Magritte et le surréalisme, 20/1), Gerard Schmook
(Jan van Beers Jr, De verloren zoon, 3/2), E.K. Dierick (Hoogtij van de
glasschilderkunst, 17/2), R. Servais (Animatiefilm, 3/3).
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Beffe
Het Vakantietehuis van de ‘Vriendenkring van het Kultureel Centrum Affligem’
boven de vallei van de Ourthe, gelegen in een prachtig decor van wouden en
uitgestrekte vergezichten, is beschikbaar voor week-ends en volle weken tijdens de
winter. Er is plaats voor 16 mensen. Men hoeft alleen slaapgerief en handdoeken
voor de afwas mee te brengen, al het overige is ter plaatse. Schrijven of telefoneren:
Dom Idesbald Verkest, Abdijstraat 6, 1790 Hekelgem (tel. 053/670.25).

Borgerhout
Met de Dagen van het Vlaamse Lied wil de Vlaamse Volkskunstbeweging in 1974
een heropstanding bewerken van het Vlaamse Volkslied. Zij wil een Kinder- en
volkslied Festival nastreven in iedere gemeente. Voor alle hulp en inlichtingen:
voorlopig secretariaat Willem De Meyer, Lode van Berchenlaan 184/5, 2200
Borgerhout (tel. 03/21.74.09). Daar kan o.m. een luxe-liederalbum besteld met 24
liederen, een voorwoord van J. Fleerackers en een tekening van A. Ost (50 fr. +
verzendingskosten). De dagen gaan door van zaterdag 16/2 tot zondag 10/3.

Brugge
De Provinciale Cultuurdagen 1973 hadden plaats van 2 november tot 16 december
o.m. met een optreden van Schola Cantorum Cantemus Domino (Izegem o.l.v. G.
Claeys) te Münster en Menden, de proclamatie der Provinciale prijzen en de opening
van ‘Foto en Dia 73’ te Brugge (10/11), een tentoonstelling ‘kijkwoning en
binnenhuisinrichting’ te Stene (30/11), een Week van het Jeugdboek in het Casino
te Knokke (1 tot 9 december), een tentoonstelling ‘Kastelen in West-Vlaanderen’ in
het Provinciaal hof (6 tot 16 december). Deze laatste gebeurde n.a.v. de publicatie
van het gelijknamig boek van Stefan Wilsens; inrichter is hier niet de Provinciale
Cultuurdienst zoals voor de andere manifestaties maar de Provinciale Vereniging
voor Toersme; er waren toespraken van Gouverneur Ridder van Outryve d'Ydewalle,
van Gedeputeerde voor toerisme André Legein en van letterkundige René Buckincx.
De Museumvoordrachten in het Groeningemuseum brengen: Dra Lydia M.A.
Schoonbaert (Tekeningen van James Ensor, 9/12), Dr Max Tauch (Hanse und Kunst,
27/1 te 10.30 u.) en Dr Walther Vanbeselaere (Rik Wouters, vreugde en treurnis van
een kortstondig maar overheerlijk kunstenaarsleven, 10/3 te 10.30 u.). Inrichter is
‘Levende Musea’, de Educatieve Dienst van de Brugse musea.
De Stadsschouwburg kreeg in het afgelopen dode seizoen een nieuwe uitrusting: Een
bedrag van tien miljoen werd gespendeerd aan een nieuw lichtorgel, een nieuwe
lichtbrug en een nieuwe trekinstallatie. Het lichtorgel is zelfs het modernste van
Europa.
Ons Dorado o.l.v. Paul Hanoulle en Vagantes Morborum zorgden op 1 december
voor een vroeg kerstkoncert in de stadsschouwburg. Na de Amerika-reis van Ons
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Dorado in het voorjaar, kent de jongerenzanggroep volle zalen. Het zal het
‘Kerstwonder’ van C. Orff brengen. De Vagantes presenteren liederen van Roelstraete,
Praetorius, Morley en J.S. Bach.

Brussel
‘Objects: USA’, een belangrijke tentoonstelling van meer dan 240 werken vervaardigd
door hedendaagse Amerikaanse kunstambachtslieden is van 29 november tot 27
december e.k. te bezichtigen in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
De tentoonstelling begon haar Europese rondreis in oktober 1972 in Parijs en
bezocht Madrid, Milaan, Zürich, Hamburg, Stockholm, Warschau en Birmingham.
Zij werd dit jaar ook voorgesteld op het Internationaal Festival van Edinburgh.
‘Objects: USA’ die zowel het traditionele als het experimentele, het utilitaire als
het puurimaginatieve aan bod laat komen, biedt een encyclopedisch overzicht van
het hedendaagse Amerikaanse kunstambacht.
Pen as Pencil, een tentoonstelling van Engelse letterkundigen die knappe tekenaars
waren, is na het ICC van Antwerpen, nu ook te bezichtigen in de Albert I Bibliotheek
van 1 december tot 19 januari.
Per 1 augustus van dit jaar ging Leonce Gras als directeur van de BRT-muziekdienst
met pensioen. In 1945 was hij het Omroep-gebouw van het Brussels Flageyplein
binnengestapt als dirigent. Hij kreeg de leiding toevertrouwd van het Kamerorkest
dat door Pol Collaer in 1945 was opgericht. In 1955 wordt hij directeur van de
muziekdienst, maar zijn activiteit als dirigent neemt nog toe. Hij ontwikkelt zich tot
specialist van grote koor- en orkestensembles en dirigeert in het Paleis voor Schone
Kunsten o.m. de ‘Gurrelieder’ van Schoenberg en ‘La Création du Monde’ van Darius
Milhaud. Op de BC-Tongeren was hij te gast in 1967.
Victorian Posters, tweehonderd Engelse plakkaten (en 300 dia's) uit de laatste twintig
jaar van de 19de eeuw werden tot 16 december tentoongesteld in de hal van het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel. Zij illustreerden de wijzigingen die de Britse
samenleving in de tijd van koningin Victoria en de Belle Epoque onderging, met
name onder invloed van de industriële revolutie.

Diest
Moderne Grafiek werd vertoond in galerij Kultureel Centrum-Begijnhof van 17/11
tot 16/12.

Diksmuide
Het Manneke uit de Mane presenteerde zijn nieuwe Volksalmanak. De dag zette in
met een gedenkmis voor Antoon Vander Plaetse. Op het stadhuis sprak schepen
Crombez, voorzitter Dr Spyckerelle, schrijver Raf Seys. Bij het eetmaal werden

Vlaanderen. Jaargang 22

nieuwe ridders aangesteld: Gerard Vermeersch, Marcel Vandewiele, Mgr. Albert
Dondeyne, Dr Louel en Gaston P. Baert. Peters waren V. Arickx, Leo Van Acker,
P. Noterdaeme, A. Decaluwé en A. Demedts. Men kan het Manneke krijgen door
storting van 30 fr.
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(+ 80 fr. voor de legende) op adres Karel De Lille, Cartonstraat 40, Ieper.

Dilbeek
De 10e Dilbeekse Boekenbeurs ingericht door het Davidsfonds en andere Dilbeekse
verenigingen had plaats op 1 en 2 december in het Ontmoetingscentrum Weststrand.
Bij de receptie hield letterkundige Dr jur. Raoul M. De Puydt een literair intermezzo,
hij leidde ook Marc Braet en Dr jur. Edgar van Cauwelaert in bij hun causerieën op
2 december. Parallel ging een jeugdtekenwedstrijd door waarvoor onze leden mevr.
Aga en Bert Vonck jury-lid waren.

Genk
Zondag 25 november vierde het Genker koor ‘Schoonheid’ zijn twintigjarig jubileum.
Toen de groep in 1953 gesticht werd door de huidige koorleider Leo Van Esser - de
koornaam werd ontleend aan een werk van Arthur Meulemans - was het 't enige
profaan koor uit het Genkse; thans zijn er in de oude Mijnstad niet minder dan 32
actief, verenigd in een Gemeentelijke Koorfederatie, waarvan de initiatiefnemer ook
Leo Van Esser was. De belangrijkste verwezenlijking van de Federatie, buiten het
tot standbrengen van kooruitwisselingen, is ‘Muziek in Genk’, een concertorganisatie
die sedert 1964 voor een systematisch muziekleven te Genk zorgt. ‘Schoonheid’
werkte o.m. mede aan de Gaston Feremans-hulde in 1956 in de O.-L.-V.-Basiliek te
Tongeren en op de BC-1966, toen het oratorio ‘Laudes Valentini’ opnieuw werd
uitgevoerd te Sint-Truiden, Waterschei en Maastricht.

Gent
Op 29 november werd in het Centrum voor Kunstambachten St.-Pietersabdij enerzijds
de Retrospectieve Felix De Boeck geopend (Kunstenaarsverbond en tijdschrift
‘Vlaanderen’), anderzijds Forum voor Grafiek 1973 (Vereniging van het Museum
voor Hedendaagse Kunst). De eerste werd gepresenteerd door Dra Lutgard Dusar,
de tweede door Mr. Karel Geirlandt. Het was schepen Van de Weghe (cultuurzaken),
die beide tentoonstellingen samen opende. Zij zijn nog toegankelijk tot zondag 6
januari.
Ons mededelid prof. L. Ingestege en prof. Dr A. Van Loey werden verkozen
respektievelijk tot bestuurder en onderbestuurder voor het jaar 1974 van de Koninklijke
Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Anderzijds meldt men de opname van M. Hoebeke, in opvolging van wijlen
Raymond Brulez. Prijzen van de Akademie werden uitgereikt aan W. Waterschoot
(Grembergen), Clem Marynissen (Herent), W. Van Langendonk (Winksele) en J.
Molemans (Hasselt).
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Honest graphics & Art movement is een groep, die onder die titel een trimestrieel
bulletin uitgeeft en ook exposeert. Sekretariaat: F. de Metsenaer, Gravin Johannastraat
10. Leden: M.R. Baeyens, C. D'havé, H. Schepens, R. Serras, bijgestaan door Dr F.
Vyncke, M. de Meyer, Jan D'Haese e.a. Een grafiektentoonstelling gaat, na Affligem,
Mechelen, Ledeberg en Melle, te St.-Martens-Latem door in de Latemse Galerij van
7 tot 23 december in de week-ends; vernissage door Jan D'Haese.
Arca Gent o.l.v. Jo Decaluwé brengt dit seizoen Sursum Corda (okt. - nov.),
Thuiswerk (nov. - dec.), Solofantasie met kopstukken (regie Jo Decaluwé, jan. febr.), Anna Lusa (febr. - maart), De Marathon (maart - apr.), Alice in Wonderland
(apr. - mei). Arca is gelegen aan de Hoogpoort bij het stadhuis. Men speelt dinsdag,
vrijdag en zaterdag te 20.15 u. Studio Arca heeft op zijn programma: De blauwe
uniformen en Baas boven baas (regie: Jo Decaluwé).
De Ver. v. Kath. Ovl. Schrijvers hield op 16 december een literaire namiddag in het
H.I.St.-Lucas, waar Jan Schepen sprak over Gent in de Nederlandse letterkunde
(mod. en hed. tijd).

Haasrode
Het Vormingsinstituut Bremberg, door het Ministerie van Cultuur erkend op nationaal
niveau, organiseert in de bossen onder de naam ‘Kultuur van de Stilte’ een aantal
kursussen: 26-30 dec. '73: Luisterend naar het Woord, 5-daagse rond stilte en
ontmoeting, poëzie en lied, mythe en sprookje, de taal van God en het gebed van de
mens.
25-27 jan. '74: Winter weekend, natuurweekend rond zaden, landschap en stilleven.
7-10 febr.: Mens en Kosmos, 3-daagse rond natuurbeleving en kosmisch bewustzijn,
natuurvoeding en natuurgeneeswijze, astrologie en magie.
8-10 maart: Yoga-weekend, inleiding tot yogaoefeningen, -spiritualiteit en -leven.
22-24 maart: Wijsheid in India, weekend met reisverslagen en getuigenissen, rond
integrale yoga en boedisme.
10-13 april: Lijden en Sterven, 3-daagse rond de stemmen van de overkant, tragiek
en opstanding, met eenvoudige goede week-vieringen.
19-21 april: Lente weekend, natuurweekend rond kruiden, vogel en nest.

Hasselt
Het Cultureel Centrum brengt in galerij Tamara van 1 tot 31 december een
tentoonstelling ‘Kunstambachten uit West-Vlaanderen’ ingericht samen door de
Limburgse en de Westvlaamse prov. commissies van kunstambachten. Van 1 tot 4
december was er de tentoonstelling ‘175 verjaring van de Boerenkrijg, 1798-1973’.
Op 22 december houdt het Consortium Haseletum een kerstconcert. Op 26 januari
speelt het Theatre Globe van Amsterdam ‘De wilde eend’ van Ibsen.
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De Vereniging van Limburgse schrijvers herneemt de gewoonte drie
ledenvergaderingen per jaar te programmeren. De eerste was op zaterdag 15 december
voorgezeten door Jozef Droogmans, die hulde bracht aan Paul Haeven, Henri
Heymans en mevr. Calsius-Visser, jarige auteurs uit Limburg. Ook Lambert Swerts,
Trudo Hoewaer en Jan Custers kwamen er aan het woord.

Ieper
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de toneelvereniging ‘Richten’ te Ieper
wordt daar een nationaal tornooi voor amateurtoneel georganizeerd. Daar zal ook
een speciale persprijs aan verbonden worden. ‘Richten’ zelf gaf op 27 en 29 november
openingsvoorstellingen met ‘Oscar’ van Claude Magnier. Aan de wedstrijd nemen
deel: op 18 december: De Schakel uit Aalst met ‘De Cocktailparty’ van T.S. Eliot;
op 8 januari: Bloeiende Rozen Concordia uit Hingene met ‘De regenmaker’ van R.
Nash; 22 januari: Sint-Genesius uit Sint-Niklaas met ‘Het vonnis’ van Claude Spaak;
op 5 februari: Streven uit Mortsel met ‘De Rosenbergs mogen niet sterven’ van Alain
Decaux; op 19 februari: Volksveredeling uit Roeselare met ‘De mensen van hiernaast’
van Alan Ayckbourn.
Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, dat (met uitzondering van de
Permekes) de rijke collectie eigentijdse kunst inhoudt die aangelegd werd door onze
voorzitter Ere-gedeputeerde Jozef Storme, werd door hem gepresenteerd bij de
opening op 24 november. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Chabert in de
Lakenhalle, waar de collectie een definitief verblijf schijnt te zullen krijgen.
Conservator is Drs Willy van den Bussche. De collectie is elke toegankelijk met
uitzondering van de maandag; catalogus: 30 fr.

Knokke-Heist
Van 1 tot 9 december had een Week van het Jeugdboek plaats in het Casino in het
kader van de Provinciale Cultuurdagen. Sekretaris was letterkundige Johan Ballegeer
(Lissewege), waarvan het stuk ‘Beertje van de Loge’ door Poppentheater Uilenspiegel
vertoond werd bij de proclamatie van de tekenwedstrijd. De geselecteerde tekeningen
en een rijke internationale keuze kleuter-, kinder- en jeugdboeken werden tot 9
december te kijk gesteld in een tentoonstelling, die door Gedeputeerde Mevr. B.
Platteau-van Elslande werd geopend. Initiatiefnemer was de Vereniging voor Vlaamse
Letterkunde, werkgroep Jeugdliteratuur, voorgezeten door ons redactielid Hendrik
Jespers.

Kortrijk
De Kortrijkse afdeling van Jeugd en Muziek is een der bloeiendste van het land. Zij
werd in 1961 opgericht en vormt vanaf 1967 met de andere afdelingen, o.l.v. haar
voorzitter Dr. Jozef Vermander, een provinciale vereniging, met eigen jeugdorkest
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waarvan de Kortrijkse koorleider M. Denaux voorzitter en Frans Soete uit Roeselare
dirigent is.
Bij de jaarlijkse abonnementsconcerten zijn er die door Jeugd en Muziek zelf voor
haar leden zijn georganiseerd; die worden bovendien opgeroepen naar concerten,
die voor iedereen toegankelijk zijn.
Ten tweede zijn er de ‘schoolconcerten’. Jaarlijks worden in een of andere school
een drietal concerten georganiseerd. Dit jaar werd daarvoor o.m. op de Philharmonie
van Antwerpen en op het Hoornkwintet Van Boxtaele een beroep gedaan.
Ten slotte zijn er de ‘klasconcerten’. Te Kortrijk wordt in liefst 28 klassen, allen
van het zesde
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leerjaar een lesuur aan het bespreken van een bepaald instrument besteed.
De André Demedts-prijs 1973 van de Kortrijkse Marnixring werd toegekend aan de
Vriendenkring van het Komense. Op de uitreiking in het stadhus op 15 december
werd het woord gevoerd door o.m. Marcel Notebaert (voorz.), L. Vercruysse (secret.)
en ere-gedeputeerde Storme namens Zuid-West-Vlaanderen.
Na de ‘Naieve kunst’ brengt nu Galerij Ter Linde een tentoonstelling ‘Primitieve
Kunst’ met beeldhouwwerken uit Afrika, Azië en Oceanië. Van 30 november tot 23
december (Wolvenstraat 26/B).
Om tegemoet te komen aan de wens van Antoon Vander Plaetse heeft de familie
beslist zijn autobiografie postuum te laten verschijnen bij Lannoo m.m.v.
Kunstenaarsverbond, VVA, DF, Marnixring, de Orde van de Prince. Vooraleer dit
‘Levensverhaal’ van Antoon Vander Plaetse in de boekhandel te koop is, wordt aan
de vrienden, kennissen en verenigingen de kans gegeven tegen gunstiger voorwaarden
in te tekenen. De intekenprijs voor de gewone uitgave bedraagt 250 frank, voor de
luxe-uitgave 500 fr., B.rek. 717-0301940-54 bij de Bank van Roeselare en
West-Vlaanderen met vermelding: ‘Antoon Vander Plaetse: Levensverhaal’. Een
lijst van intekenaars voor de luxe-uitgave zal aan het boek worden toegevoegd.

Leuven
Het eerste Musicologische Instituut aan een Universiteit in ons land met het daaraan
verbonden seminarie voor navorsing werd te Leuven opgericht in de jaren 46-49. De
leiding ervan werd toevertrouwd aan een nog vrij jonge musicoloog, René Bernard
Lenaerts. Nu, ruim een kwarteeuw later dus, laat hij de zorg van dit Instituut over
aan Dr. J. Robijns. Wij wensen aan de afscheidnemende professor alle heil toe en
feliciteren tevens zijn opvolgers onze gewaardeerde medewerker Prof. Robijns, mede
omdat hij tot werkend lid werd benoemd van de Kon. Vl. Academie van
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.
Bij de akademische zitting, die het afscheidscollege van Prof. Lenaerts over de
evolutie van de musicologie van 1930 tot 1970 uitmaakte, werd het orgel bespeeld
door Stan. Deriemaeker.
Het Stedelijk cultureel programma werd door schepen Libert medegedeeld op een
persconferentie. O.m. de verdere ontwikkeling van de Academie voor Schone Kunsten
(dir. Theo Humblet), waarvan de leerlingen in drie jaar bijna in aantal verdubbelden,
en van de muziekacademie die thans 951 ll. telt: het conservatorium krijgt een nieuw
complex ter beschikking. De uitreiking van het eremetaal aan verdienstelijke
kunstenaars, met huldigingsexpositie, wordt ook voortgezet.
Het Davidsfonds hield een belangrijke jaarvergadering in november en publiceerde
tevens het jaarverslag 1972. Daaruit blijkt dat de vereniging 72.145 leden (groei
1.439) telde in 72 en dat ook 73 een aangroei zal brengen. Nog blijkt dat enkele
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DF-boeken de echte best-sellers zijn van het Vlaamse land in tegenspraak tot de
cijfers van de boekhandel (in totaal 226.225 ex. in 1972). Spijts zeer nadrukkelijke
propaganda kenden de verzamelde verzenbundel van vrijzinnige auteurs, waaraan
het DF zich verbrandde, zeer weinig succes, zowel van de kritiek als van de leden.
Ook de keuze van Lamberty voor een fotoalbum over de Vl. Beweging was een
vergissing. De staatssubsidiëring is duidelijk te laag en benadeelt bovendien het DF
in vergelijking bij de twee kleine fondsen (Vermeylen- en Willemsfonds).

Lommel
† Beeldhouwster Jeanne Luyckx overleed op 5 oktober. Ons medelid was geboren
op 8 augustus 1927 en behoorde tot een kunstzinnige familie. Over haar werk
verklaarde Broeder Max: ‘Elk werk is een belijdenis, uw kunst is humor.’ Bij haar
graf zal haar ‘Hymne-beeld’ geplaatst worden met de twaalf zingende kinderkopjes.
Verbond en tijdschrift bieden aan haar echtgenoot Alfons Bullen en de treurende
familie een oprechte rouwhulde.

Londen
‘At St. George Church, Hanover Square, the organist Jennifer Bate will give a recital
which will include the première of a concert piece “Paraphrase on Salve Regina”
written for and dedicated to her by the Belgian organist Flor Peeters.
To celebrate Peeters' 70 birthday this year, Miss Bate recorded all his major works
for the BBC. These were broadcasted last July. Tonights recital which will also be
recorded by the BBC, will include works by Bach, Roger-Ducasse, Howell, Schroeder
and Dupré.’ (Uit Financial Times, 1/11/73, medegedeeld door Hugo van de Perre).

Maastricht
Het Colloquium der Toneelauteurs bracht vooral uitdrukking aan klachten vanwege
de aanwezigen. Het gebrek aan belangstelling voor Nederlandstalig werk wordt
aangeklaagd. Het Centrum voor Ned. Dramaturgie, dat jonge auteurs zou helpen bij
het schrijven van toneel, heeft in drie jaar slechts één stuk gepromoveerd: het wil in
de mogelijkheid gesteld worden in permanente proefteaters stukken te testen. Er
werd ook geëist dat het auteurshonorarium niet meer zou berekend worden op de
(meestal zeer geringe) toneelrecettes, maar op de totale kostprijs van een opvoering.
Ook zoeken sommigen in de richting van een beroepsstatuut, een produktiefonds,
toneelschoolstages, pensioenen, enz. Toekomend jaar gaat het over ‘dramaturgie en
televisie’. Over het amateurtoneel werd niet gesproken, want alle aandacht ging naar
het over enorme subsidies beschikkende beroepstoneel, waarvan de auteurs een groter
percentage opeisen.

Male
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Op zaterdag 15 december werd de getekende ‘Kruisweg voor Orval’ van Albert
Servaes, gepresenteerd in de abdijkerk van de Sint-Trudo-Abdij (uit het Provinciaal
Patrimonium).
De Heer Jozef Storme, Ere-Gedeputeerde, hield er een korte gelegenheidstoespraak
en de plechtigheid werd opgeluisterd door het ‘Westvlaams Vokaal Ensemble’, onder
leiding van Geert Claeys. Voordien had een algemene vergadering plaats van de
provinciale cultuurcommissies, onder voorzitterschap van mevr. de Gedeputeerde
B. Platteau-van Elslande.

Mechelen
Kerstgeschenken is een tentoonstelling in Galerij Nova vanaf 14 december, met
werken van Albert Beaussart, T.-L. Blickx, W. Bosschem en een twintigtal andere
kunstenaars.

Oostende
Van 24 november tot 6 januari wordt Poolse kunst geëxposeerd in het nieuwe
Mediacenter, Troonlaan, n.a.v. de Copernicusherdenking. Het is een merkwaardig
ensemble, waarin vooral de Poolse affichekunst sterk de aandacht trekt, naast
schilderijen en gravures.
De Restauratie van het Ensorhuis, dat thans geklasseerd is en stadseigendom wordt,
kan halfdecember 1973 beginnen. Dit ten gevolge van het definitief regelen van de
staatssubsidiëring (60%) door Minister van Cultuur Chabert, zoals medegedeeld
werd door de minister op 26/11 aan burgemeester Piers en schepen Felix. Voor juni
van het Ensorjaar 74 hoopt men klaar te zijn. De inrichting zal behalve een aantal
etsen ook het atelier van de meester bevatten evenals harmonium, maskers, meubelen
en documenten.
De toverschoen, het nieuwe kinder-toneelstuk van Julien van Remoortere, werd
gecreëerd door de groep Studio Ensor: niet minder dan drie voorstellingen in het
groot auditorium van het Kursaal op 19, 20 en 21 november. Na de ‘Kip met de
gouden eieren’ opnieuw een groot succes. Voornaamste medewerkers waren Michel
Wyffels (schipper), Francine Lescouhier (kommissarisrol en regie), Jo Deensen
(gelegenheidsliedje). Er werd een kinderwedstrijd aan de vertoningen verbonden.

Oudenaarde
De Kon. Tekenacademie, die dit jaar jubileert, opende op zaterdag 10 november in
de Lakenhalle de tentoonstelling van drie kunstenaars die als regeringsafgevaardigden
in het bestuurscomité zetelden: Jules Boulez, Robert Herberigs en Suzanne
Thienpondt. Onze Prov. Voorzitter Albert de Longie vertegenwoordigde hierbij het
Kunstenaarsverbond.
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Schelderode
In de galerij Kunstforum werd van 20/10 tot 18/11 de 3e Biennale van kleine
bronsskulpturen gehouden.
Deze expositie wilde een ruim overzicht geven van de bronsskulptuurkunst in
België aan de hand van een aantal uitgelezen werken op klein formaat die
representatief zijn voor de verschillende richtingen. Er waren ca. honderd beelden
van: Bienfait, André Bogaert, Roger Bonduel, Eric Cardon, Jef Claerhout, Frans
Claes, Jean Coenen, Simone Conrad, Albin Courtois, Pol de Bruyne, Jos de Decker,
Jeanne
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de Dijn, Bert de Leeuw, Charles de Rouck, Philippe Desomberg, Karel Dierickx,
Carmen Dionyse, André Eijberg, Georges Flips, Serge Gangolf, Vic Gentils,
Jean-Pierre Ghysels, Jacques Guilmot, René Harvent, Gisleen Heirbaut, F.I. Kovacs,
Willy Kreitz, Gust Kulche, Christian Leroy, Willy Meysmans, Hune, Rik Poot, Félix
Roulin, René Smits, Michel Smolders, Emile Souply, Pol Spilliaert, Nicolas Timar,
Jan Timmer, Francine Urbin Choffray, Jan van de Kerckhove, Hugo Vander Vekens,
Herman van Nazareth, Peter Vanneste, Hilde van Summere, José Vermeersch, Georg
Vindevogel, André Willequet.

St.-Niklaas
De Akademie voor Schone Kunsten, waarvan kunstschilder Mechiels elf j. directeur
is, zal in de loop van dit schooljaar vijf tentoonstellingen houden om de bloeiende
inrichting aan het publiek beter bekend te maken:
1. ‘Tekenen’ van 1 tot 25 november (lager secundair).
2. ‘Bruiloft in Vlaanderen’ van 7 tot 30 december (werken van de fotoleraar Walter
De Mulder, die reeds te Hamburg geëxposeerd werden).
3. ‘Grafische vormgeving’ van 18 januari tot 10 februari (finaliteitsafdelingen).
4. Werken van de leraars grafiek, sculptuur en toegepaste kunsten, van 8 tot 23
maart.
5. ‘Doel-Kallo’ van 3 tot 19 mei, beeld van wat er nog overblijft en van wat de
industrie van deze streek aan het maken is.
De Akademie telt 57 leraars, 1000 leerlingen in het centrum en 428 in de
succursalen, daar waar er maar 300 waren toen directeur Mechiels benoemd werd.
Het stadsbestuur heeft plannen voor een nieuw akademiëncomplex.

Steenokkerzeel
Op initiatief van de Unesco en met de medewerking van het Bestuur voor
Internationale Kulturele Betrekkingen hebben een 25-tal kulturele, juridische,
financiële, archeologische en andere deskundigen uit zestien verschillende landen
in november op het kasteel van Ham te Steenokkerzeel een vijfdaags Colloquium
gehouden over de Bescherming van de kunstwerken.
Het colloquium werd voorgezeten door prokureur-generaal Ganshof van der
Meersch, terwijl België nog vertegenwoordigd was door de heer van Lerberghe en
door de sekretarissen van de nationale kommissie van de Unesco Huysentruyt en
Mertens. Ook de Verenigde Staten, Japan, Mexico, Nigeria, Egypte, Iran en Peru
waren vertegenwoordigd.

Tielt
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Op 22 december houdt de stad een grootse Antoon Vander Plaetse-herdenking. Om
16 uur zal in de voorhal van het stadhuis een tentoonstelling worden geopend die
een beeld geeft van werk en leven van de kunstenaar. Jozef Vervenne introduceert
deze expositie. Om 17.30 uur wordt in het Feestpaleis, Stationsstraat, een akademische
zitting gehouden. Burgemeester Daniël Vandermeulen zal er een huldewoord
uitspreken, waarna Jozef Storme, voorzitter van het Kristelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond dit ‘Antoon Vander Plaetse-nummer’ van het tijdschrift
‘Vlaanderen’ zal aanbieden. Dr. Michiel Vandekerckhove tekent in een feestrede het
psychologisch en artistiek portret van de kunstenaar. De zitting zal ook kunnen
luisteren naar een bandopname van de gehuldigde. Het Koninklijk Gemengd Koor
Zanglust zal de plechtigheid opluisteren. Roland Neirinck zal aan het klavier plaats
nemen. De tentoonstelling loopt van 23 december 1973 tot 6 januari 1974 en is elke
dag open van 16 tot 19 uur. Op zonen feestdagen van 10 tot 12 uur.
Verder ligt het in de bedoeling binnenkort in de hal van de schouwburg in het
Gildhof een gedenkteken op te richten. Architekt Christiaan Vander Plaetse, zoon
van de kunstenaar zal voor het ontwerp zorgen.
Het 4e Kunst- en antikwiteitenkabinet wordt in galerij Imago van 15 tot 31/12,
ingericht door Rik Loncke (Roeselare) en Ernest Verkest (Tielt), antikairs.

Tongeren
Op één na werden de 22 Basilica Concerten van het Festival van Vlaanderen in 1973
door de Belgische Radio en Televisie op de magnetofoonband vastgelegd en inmiddels
ook via BRT-3 uitgezonden. In het kader van de uitwisselingsprogramma's van de
U.E.R. (Union Européenne de Radiodiffusion te Genève) werden deze opnamen aan
alle Europese landen en een aantal nationale omroepen buiten Europa aangeboden.
Niet minder dan 11 radiostations gingen op dit aanbod in, en zullen in de komende
maanden de Basilica Concerten 1973 voor miljoenen radioluisteraars toegankelijk
maken.

Turnhout
De Koninklijke Kring der West-Vlamingen te Antwerpen viert haar tachtigjarig
bestaan. Naar aanleiding daarvan richt de Kring een tentoonstelling in onder het
thema ‘Jonge Westvlaamse kunst’, in het Cultuurcentrum De Warande van 13 tot 30
dec. De heer W. Van den Bussche, conservator van de provinciale musea van
West-Vlaanderen selecteerde 41 werken van 16 kunstenaars.
Een Week van het Jeugdboek had er ook plaats van 1 tot 9 december in samenwerking
met de VVL, met boekententoonstellingen en o.m. een paneelgesprek, waaraan
Gaston van Camp, J. Ducheyne, R. Struelens, E. van Hemeldonck en L. Willems
deelnamen.
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Vilvoorde
De werkgroep voor kamertoneel Rest uit Vilvoorde was tot heden een
amateursgezelschap. Het wordt nu omgevormd tot een semi-professioneel gezelschap:
amateurs en beroepsakteurs zullen er samenwerken (telefoon 02/51.26.71).

Waregem
Kleinsculptuur in België, het ensemble dat samengesteld werd door het
Gemeentekrediet (Pro Civitate) en de Middelheim Promotors, is in ‘de Schakel’ te
bezichtigen van 14 december tot 3 februari. Het wil een beeld geven van de actuele
sculptuur, die in ons land trouwens welvarend is en kwalitatief dikwijls de
schilderkunst of wat ervoor doorgaat overtreft.

Wilsele
Kunstkring Kontakt stelt werken tentoon in de Kapittelzaal van de abdij Keizersberg,
Mechelse Straat 202, Leuven, op 29, 30, 31 dec. en 1, 5, 6 jan. van 10 tot 20 uur.
Inleiding door de Heer J. Haest, voorzitter van de Kultuurraad Wilsele, letterkundige.
Volgende kunstenaars nemen deel: I. Dehouck, Mevr. Lafère, A. Teniers, L. Teniers
en G. Vandermaelen.

Woumen
De raad van beheer van de vzw Volkshogeschool De Blankaart te Woumen (W.-Vl.)
heeft de 9 personeelsleden in vooropzeg geplaatst. Reden hiertoe is het verminderen
van de staatstoelagen in de werkingskosten met 50 naar 38 procent. Dit betekent dat
de achterstallige toelagen over 3 jaar plots een tekort veroorzaken van meer dan 1
miljoen fr. De Blankaart werd in 1959 gesticht met volksopleiding tijdens de
weekeinden in de bedoeling. Bij de internationale Vereniging voor Volkshogescholen
zijn 15 Nederlandse instellingen lid naast de Stichting Lodewijk de Raet en De
Blankaart voor België. Jaarlijks worden er 170 dagen VHS kursuswerk gegeven en
ook de twee afdelingen van het Westvlaams Agrarisch Vormingsinstituut zijn er
onder dak. 20.000 mensen per jaar krijgen er een begeleiding in
natuurbeschermingsedukatie. Voor een jaar sloeg De Blankaart ook de weg van
streekopbouwwerk in met de vzw Samenlevingsopbouw. Ten slotte is De Blankaart
ook een konferentieoord en heeft ook internationale bindingen o.m.
studentenuitwisseling met de VS en kontaktwerk met Frans-Vlaanderen. De voorzitter
van de raad van beheer is Joost Dambre en de raad telt 15 leden. Wij zijn van oordeel
dat de centrale administratie zou dienen te beginnen met het beperken van eigen
personeel en bureaukratie voor zij eraan denken mag de subsidiëring van
verdienstelijke private instellingen te kortwieken.
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Zulte
† Kunstschilder Georges Dheedene overleed op 64-jarige leeftijd in de maand
november in zijn woning aan de Leie. Men schreef over hem: ‘Hij was een stil man,
een scepticus, die uitsluitend leefde voor zijn schilderkunst’, een kunst waarin de
gewone volksmens een grote plaats had. Wij delen in de rouw van zijn
naastbestaanden.
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Korte golf
Leden van het Kunstenaarsverbond sturen tijdig berichten: Redactie,
Nonnenstraat 12, 8800 Roeselare.

Plastische kunsten
Dikwijls vragen kunstenaars wat zij te betalen hebben voor de opname van hun
activiteiten in ‘Korte Golf’. Of zij sturen geld bij hun mededelingen.
Wij herinneren eraan dat ‘Korte Golf’ een Service is, waarop alle leden kosteloos
recht hebben. Precies zoals voor de opname van artikels in het ‘Jaarboek’: deze
gebeurt uitsluitend volgens objectieve normen, welke bepalen wanneer men hiervoor
in aanmerking komt.
Waaarmede U ons wel kunt plezieren? Met Uw lidmaatschap onverwijld te
hernieuwen (kosten gespaard voor U en voor ons!). Met collega's ertoe te brengen
ook lid te worden. Met hen door Uw bemiddeling hun lidgeld te laten betalen. Met
belangstellenden ‘Vlaanderen’ te doen kennen en hen te abonneren.
* In het kultuurcentrum Affligem te Hekelgem opende op 9 november een
groepstentoonstelling met Freddy Baeten, France Bosseler, Alfons van den
Bossche, Jan van Saene en Bob Willekens. De voorstelling der kunstenaars werd
gedaan door de sekretaris van het KCA Dom Idesbald Verkest.
* Schilderijen en tekeningen van Jos Barbe waren van 30/11 tot 9/12 te bezichtigen
in Kultuurcentrum De Schakel te Waregem.
* In het Museum Leon de Smet van haar gemeente Deurle hield mevr. Barbe-van
Gucht van 9/11 tot 2/12 een tentoonstelling van haar tekeningen en schilderijen,
waarvan Prof. Pierre Kluyskens de inleider was.
* Sonja Rosalia Bauters heeft van 4 tot 21 november geëxposeerd in Galerij
Waumans te St.-Niklaas. Burgemeester van Dorpe deed de opening van de
expositie, waarvan het aristokratisch ambachtelijk raffinement werd geloofd.
* In het oud-gemeentehuis te Haaltert werd de groepstentoonstelling van Marcel
Beeckman, Rob de Lange, Karel Mechnig en Albert van den Bruelle door de
VTB-VAB-afdeling georganiseerd van 31/10 tot 4/11.
* De steeds actieve Alfons Blomme heeft schilderijen en etsen geëxposeerd in
galerij Ypro te Ieper gedurende de maand november.
* Na Duitsland, Zweden en Nederland exposeerde Willy Bosschem zijn
rookschilderijen te Brussel in Galerie Elysée tot 4 december.
* De Oostendse kunstenaars Willy Bosschem, Anto Diez, G. en L. Sorel exposeren
in de Nelson te Oostende vanaf 14 december over het thema ‘Eeuwige Eva’.
Gelijktijdig exposeren zij in Galerij Forum.
* In het tijdschrift der Stad Antwerpen (Juli 1973) verscheen een artikel over
grootvader, vader en zestigjarige zoon Boudry, de huidige standaarddrager van
een gekende schildersfamilie, die nog steeds door de handen van ons medelid,
de kunstzinnige artiest Paul Boudry, voornameljk het ‘Portret’ en het
‘Bloemstuk’ beoefent. Een overdruk-uitgave werd door het tijdschrift van het
artikel verzorgd.
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* De kunstschilder en graveerder Walter Brems hield een opgemerkte
tentoonstelling in galerij Graph-X te St.-Niklaas van 24 november tot 16
december. Inleider was Daniël Antheunis, kultuurattaché van St.-Niklaas, waar
de kunstenaar aan de academie doceert.
* Sep Broes exposeerde tot 7 december in galerij Capitt te Brussel.
* De te Kapellen gevestigde kunstenaar Harry Buyck hield een mooie
tentoonstelling in Kunstcentrum de Bist te Ekeren van 10 tot 26 oogst. Inleider
was Jean F. Buyck, die het sterk sociaal engagement van de kunstenaar
beklemtoonde, dat hij in de laatste tijd verliet nu het een mode is geworden.
* Weer heeft André Bulthé een merkwaardig ensemble afgewerkt, dat hij
exposeerde in de Oud Vleeshalle van zijn stad Veurne gedurende de maand
november.
* Kunstschilder Raymond Casier exposeerde in Gasthof Heidelberg te Loppem
tot 12 december.
* De beeldhouwster en schilderes May Claerhout houdt van 24/11 tot kerstavond
een mooie expositie in Standaardgalerij te Oostende, die door Senator Leo Van
Acker werd ingeleid. Zij is de broer van Jef Claerhout, de kunstsmid, wat aan
de sprankelende verbeelding en de diepe menselijkheid van haar werk goed te
merken is.
* Van 14 tot 25 december was het werk van Achilles Cools, die een knap graficus
is, tentoon gesteld in het gemeentehuis te Grobbendonk, waar de Kempense
auteur Robin Hannelore, de inleider was.
* Kunstschilder Laurent De Backer uit Wervik exposeert in de Stoeterij Wilgenhof
te St.-Eloois-Winkel van 7 december tot 3 januari.
* Kunstschilder Marcel De Backer, die ook een gewaardeerd auteur is, stelde in
de maand october ten toon in Kasteel Laarne.
* De kunstenaars Ludwine Debeurme en Michel Delabie uit Marke namen daar
deel aan een tentoonstelling begin november.
* De tentoonstelling van onze ere-deken Felix de Boeck, samen met de twee
andere pioniers van de abstracte kunst in ons land, werd op 8 november in galerij
Annely Juda te Londen geopend door de Belgische ambassadeur Rotshild; de
inleiding van de cataloog werd geschreven door cultureel attaché van de
ambassade Van der Espt. Annely Juda Fine Art is bekend voor de internationale
abstracte kunstbeweging.
* De gekende keramist Paul De Bruyne uit Gent gaf zijn medewerking aan de
manifestatie ‘Kunst en kreativiteit’ in de Kring te Marke van 31 october tot 5
november, daar ingericht door de plaatselijke kunstkring.
* Remi De Cnodder leidde o.a. volgende tentoonstellingen in. Op 12 november
in de zaal van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de manifestatie
gewijd aan de Internationale Prijs Diano Marina 1973. Op 14 november de
tentoonstelling van de schilderijen van Leon Van Ryssegem in de ontvangsthal
van de A.W.W. te Antwerpen. De tentoonstellin van Freddy Theys op 16
november in de Gemeentelijke Feestzaal van Borgerhout en op 30 november
de tentoonstelling Hugo Deprins in galerij Vandenboom te Deurne. Hij verzorgde
tevens de voorstelling van de serie aquarellen van de Italiaanse schilderes Ada
Macciani Buti in de galerij ASLK-Antwerpen op 5 november en werkte mede
aan de cataloog Pol Mara in de galleria Rotta te Milaan en te Genua.
* De kunstschilderes Marleen De Cree-Roex was met haar werken in Country
Gallery te Kalmthout tot 23 december.
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* De Oostendse kunstenaar Regnier de Herde exposeerde schilderijen en
tekeningen in galerij ‘Pro arte’ te Gent, van 23 november tot 12 december.
Vooral zijn landschappen kregen waardering.
* Kunstschilder Rob De Lange zal zijn tentoonstelling in galerij Die Garve te
Baaigem blijven tot 23 december.
* Kunstschilder Gabriel De Pauw stelde zijn werken ten toon in Galerij Akkermans
te Merksem tot 7 november. Zijn atelier is Heistraat, Temse-Velle.
* De Izegemse kunstschilderes Mia Deprez exposeert van 9 december tot 10
januari in restaurant Greenpark te Aalter, van 11 februari tot 17 maart in Gasthof
Drie Koningen te Beauvoorde en tenslotte van 1 tot 30 maart in de Vlaamse
Academische club te Leuven. Op haar tentoonstelling in de stadsschouwburg
te Kortrijk werd het woord gevoerd door Mevr. Peers, kabinetsattaché van Min.
Lavens. Mia Deprez nam ook deel aan de tentoonstelling ‘Kunst en kreativiteit’
te Marke.
* Kunstschilder en beeldhouwer Hugo De Putter stelt ten toon in zaal Pegasos te
Oostakker op uitnodiging van de Ronde Tafel Gent 68. Mr. André Vanhove
deed de inleiding op 14 december (tot 23 december).
* Kunstschilder Pierre De Puydt uit Gent exposeert tot de vooravond van Kerstdag
in Galerij Margaretha de Boevé te Assenede. Deze gekende galerij is nu aan
haar dertiende seizoen. Inleider was John Groosman.
* De Kortrijkse kunstschilderes Marthe de Spiegeleir heeft van 15 tot 31 december
een tentoonstelling in de Standaardgalerij van haar stad met werken waarin zij
de door velen gewaardeerde melancholische sfeer weet te behouden.
* Roland Devolder en Robert Brems deden
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mede met een groepstentoonstelling in Galerij Hautman te Oostende van 17/11
tot 8/12.
Kunstschilder Paul De Vos houdt een tentoonstelling in de Brugse Korrekelder,
die U nog kunt zien tot 5 januari.
Roland de Winter, die voor enkele jaren in onze redactie zetelde als
afgevaardigde van de leerlingen van het St.-Lucas-Instituut, is daar nu leraar te
Gent. Hij exposeerde in Graph-X te St.-Niklaas tot 18 november, samen met
André Malfeyt (Davidsfondsprijs voor grafiek) en Koenraad Muller, leraar aan
de academie aldaar.
Kunstschilder Anto Diez exposeerde in galerij Kijk te Wetteren tot 11/11 en
nadien in galerij Hautman te Oostende. Het boek over deze kunstenaar dat wij
in een vorig nummer aankondigden, is verschenen bij het Artistenfonds
(Edegemstr. 215, 2510 Mortsel; 150 fr. gebonden). Inleider is Renaat van
Elslande en er staan teksten van o.m. Gaby Gyselen, Remi De Cnodder, Roger
Geerts, Juliaan Haest, Rein Hauben, Jaak Stervelynck en Anton Vlaskop (106
blz., 2 ill. in quadr. en 13 zw/w).
Kunstschilder en academie-professor Denis Dolphijn heeft van 3 november tot
11 december geëxposeerd in Galerij ‘De Eik’ op de Meir te Antwerpen (Dir.
Mevr. Jan Monden). Inleider was kunstcriticus René Turkry.
Marjet Dooremont exposeerde in de Culturele Veertiendaagse van Lot (9-23/11),
die voorgezeten was door Mevr. R. van Elslande. De inleider op de opening in aanwezigheid van Meester Felix de Boeck - was Adriaan Van Driessche.
Van Frieda Duverger verschijnt een map grafisch werk in de mooie reeks
‘Bladen van de Grafiek’ (uitg. Orion, DDB, Brugge) als afzonderlijk nummer
met vakkundig commentaar.
Kunstschilder Elie Elia exposeerde in de Korrekelder tot 28 november te Brugge.
De Vl. Klub Kust plande een grote retrospectieve Etienne Elias in de Oostendse
Kursaal voor volgende zomer. Dit plan zou thans door lokale intriges in gevaar
gebracht zijn.
Van Raymond Elseviers waren werken te zien in Galerij Nova te Mechelen tot
11 december.
Ere-professor kunstschilder Maurice Felbier uit Borgerhout werd uitgenodigd
te exposeren in Kunstcentrum Hof de Bist te Ekere, van 9 tot 25 november;
René Turkry deed de presentatie van deze artiest, die nog wat men heet ‘la belle
peinture’ in ere houdt.
De Eeklose kunstenaar Norbert Feliers, die verleden jaar de Gaverprijs won,
stelde van 16 tot 29 november tentoon in Galerij Jan van Eyck te Gent, op
uitnodiging van de VTB. Inleider was Luc Lekens.
Het was Dr. Albert François, voorzitter van het Kultuurcentrum De Schakel,
die er de de tentoonstelling van Ward Lernout inleidde op 17 november te
Waregem.
Kunstschilderes Elisabeth Geurden exposeert in Galerij Hautman te Oostende
van 15 december tot 5 januari.
Schilderes en tekenares Ghis (mevr. Verhenne-Devos) hield een expositie in
Country Galerij ASLK te Zaventem. In februari, van 3 tot 15, is het de beurt
aan de Galerij Vynckevan Eyck te Gent.
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* Een mooie geïllustreerde studie over het werk van de Hasseltse
fantastische-schilderkunst beoefenaar Louis Ghijsebrechts door Maurits Bilcke
verscheen in ‘Actualité des Arts’.
* De Leuvense kunstenaar Piet Gilles houdt zijn ensemble ‘Pastels uit de jaren
1956’ nog ter bezichtiging tot 31 december in de Vlaamse Academische Club
te Leuven. Het hoogtepunt van zijn pastelkunst is de bekende reeks ‘Leven en
dood’.
* De te weinig exposerende kunstschilder uit Oostmalle Leon Goossens heeft het
resultaat van vele maanden arbeid tentoon gesteld in Galerij Drie Berken, waar
men zijn werken tot 6 januari kan komen bewonderen (Wechelderzande).
* Kunstschilder Stephan Gorus nodigt U en Uw familie uit een bezoek te komen
brengen aan zijn atelier in de St.-Rochusstraat 16 te Dendermonde, liefst tussen
15 en 21 u. Maar 's zondags alleen in de voornoen. Ook al is deze uitnodiging
in principe maar voor een periode 17/11 tot 16/12 bedoeld geweest, toch geldt
ze nu nog zo U telefoneert: 052/215.75.
* Dit winterseizoen brengt een hele reeks tentoonstellingen voor de schilderes,
aquarelliste en lithografe Yvonne Gunst uit Borgerhout. Van 9 tot 11 november
in C.S.C. te Rijmenam, waar inspecteur L. Verrept opende. Op 17 en 18
november te St.-Kathelijne-Waver in St.-Michielsdomein, opening door Herman
Jacobs. Op 24 en 25 nov. te Koningshooikt, inleidster mevr. Senator Nauwelaerts
in de R.L.S. Te Leest in de Gemeentehuis-raadzaal op 1 en 2/12 met burgem.
M. Lauwers voor de opening. In centrum Ruimte te Bonheiden op 7-9 dec.,
geopend door Dr Geivaerts. In het Gemeentehuis te Vilvoorde op 14-16 dec.,
geopend door Schepen M. Janssens. In de meeste gevallen gebeurde de
presentatie door Marcel Kocken.
* Zuster Hadewych, werkt in haar weefatelier in Priorij Schotenhof te Schoten
aan de reeks tapijten, die zij hoopt te zullen tonen van 8 tot 27 juni in Kunstkamer
‘Manebrugge’ te Deurne-Antwerpen.
* De zeer begaafde tekenares Nicole Halsberghe uit Kortrijk heeft een map
tekeningen bereid voor een nummer van de door onze betreurde vriend Herman
Van Fraechem gestichte ‘Bladen van de Grafiek’, die nu door uitgeverij
Orion-DDB te Brugge worden verzorgd. (125 fr. per map, 300 fr voor een
jaarabonnement van 4 mappen)
* Van de vroege periode van wijlen academie-professor Jos Hendrickx verscheen
zo pas bij Colibrant te Deurle, uitgeverij die door J.L. De Belder wordt geleid,
de reeks van veertig prenten ‘Ode aan St.-Franciscus’. Eigenlijk een heruitgave,
maar ten zeerste gewaardeerd.
* Onder de auspiciën van de Bond der Limburgers exposeert Jan Hoogsteyns
schilderijen en tekeningen van 14 tot 23 december in
* De Waaslandse graficus Gerard Gaudaen gaf op 21 november voor de Vlaamse
TV een demonstratieles over houtsnijkunst en linosnede.
* Renaat Ivens die verleden jaar de prijs voor kunstzeefdruk van de Lions kreeg,
was met schilderkundig en grafisch werk in Galerij Imago te Tielt van 4 tot 18
november.
* De gekende kunstenares Jaklien, mevr. Bauters-Moerman uit De Pinte,
exposeerde van 28 october tot 11 november in Galerij Da Vinci te Waregem,
waarvan Georges Leroy de bestuurder is. Uiteraard ging het om haar wereld,
de wereld van het kind.

Vlaanderen. Jaargang 22

* Mariette Jacops (atelier Zwaluwenlei 37 te Edegem) heeft tentoon gesteld tot
begin december in Galerij Elzenhof te Elsene.
* Van de Lierenaar Piet Janssens is de illustratie van een gedicht van Timmermans
verschenen in ‘Pen en Burijn’ een uitgave van losse poëzie met illustratie (uitg.
Frits Haans, Vinkenbos 47, Ulvenhout, Nl.) op 200 ex. aan 15 gulden per blad.
Ook van Gerard Gaudaen en Frans-Ivo Vandamme is in die reeks reeds grafisch
werk verschenen.
* Kunstschilder Juul Keppens (atelier Konkelgoedstr. 29, Lebbeke) heeft tot 10
october tentoongesteld in de Academie van Dendermonde.
* Hélène Keil, die met Jos Jans een der voornaamste figuren is van de jonge
Limburgse school, exposeert van 8 tot 23 december in de Wittetoren te Hasselt.
* Gaby Landuyt exposeerde van 30 november tot 18 december haar schilderijen
en tekeningen in Galerij Akkermans te Merksem, waar de Voorzitter van het
Cultureel Centrum te Schoten R. Majean de presentatie deed.
* Fernand Lenaerts en Jin Stragier waren bij de verdienstelijke
groepstentoonstelling in Galerij Hautman te Oostende van 11/11 tot 8/12.
* Van Kerstdag tot 13 januari zijn beeldhouwwerken te bewonderen van Georges
Leroy in zijn Galerij da Vinci te Waregem.
* Recente werken van Andre Loriers uit Neerwinden, die dit jaar officier werd
van de ‘Société de l'encouragement au Progrès’ en reeds 15 individuele
tentoonstellingen hield, waren van 3 tot 18 november in Galerij Leonard te
Tienen.
* De jonge kunstenaar Jean-Pierre Maes exposeerde van 1 tot 30 december in
de estaminet kunstgalerij Ter Spinde te Stalhille.
* De buitenlandse tentoonstellingen van Pol Mara nemen steeds maar uitbreiding.
In de voorbije maand waren werken van hem geexposeerd in Italië, te Milaan
en Genua in de Galeria Rotta.
* Van kunstschilder Karel Moers weten wij nu reeds dat een tentoonstelling
geprogrammeerd wordt door Kultuurcentrum Hof de Bist te Ekeren, en wel van
5 tot 21 april.
* Een der deelnemers aan de internationale tentoonstelling in Galerij Esthetica te
Kuurne van 24/11 tot 30/12 is kunstschilder Frans Minnaert.
* De thans te Beigem in Brabant gevestigde kunstenares Chris Metdepenningen
exposeerde in het mooie kader van het Cultureel Centrum Strombeek-Bever in
de eerste helft van november.
* De Kortrijkse artiest Marcel Notebaert, lid van onze redactieleiding, bereidt
een overzicht van zijn tekeningen uit de laatste dertig jaar 1943-73, die zeker
veel belangstelling zal krij-
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gen in Galerij An-Hyp te Kortrijk van 2 tot 23 februari.
Beatrice Papeians de Morchoven, die meer en meer met haar werk de aandacht
trekt, exposeerde van 7 tot 23 november in Flat 5 te Brugge, waar Guy van Hoof
inleider was.
Van beeldhouwer Stefaan Ponette (Prins van Oranjelaan 95 te Ukkel is zijn
atelier) kan men van 1 tot 30 december beeldhouwwerk en tekeningen bekijken
in Ter Spinde, het estaminet-Galerij te Stalhille.
Schilderijen, akwarellen, grafiek en monotypen van Victor Renty, werden op 5
oktober gepresenteerd door kunstcriticus René Turkry en bleven in Galerij De
Eik op de Meir te Antwerpen tot 16/10.
De Brusselse befaamde schilderes Helene Riedel werd door het Expansie-comité
der grote markt van Halle geïnviteerd om daar te exposeren in het stadhuis van
26/10 tot 4/11.
Alicia Rymowicz stelde haar akwarellen en schilderijen tentoon in Zaal HBK,
Lange Lozanastr. te Antwerpen van 26 november tot 14 december.
Ook kunstschilder Renaat Saey was bereid gevonden aan de tentoonstelling
‘Kunst en creativiteit’ te Marke mede te werken begin november.
Fotohistorisch museum heet de verzameling die kunstschilder Walter Schelfout
al die jaren geduldig heeft samengebracht en die hij in de Dendermondse
academie vertoonde van 15 tot 23 december.
Geo Sempels (atelier Parkstraat 7 te Vilvoorde) werd door de Brugse VTB
geïnviteerd om te exposeren gedurende de maand november in het Gerard
Davidstudio. Werk van hem is ook in de internationale tentoonstelling van
galerij Esthetica te Kuurne tot 30 december.
Eveneens in het Gerard Davidstudio was van 20 october tot 1 november Walter
Seys met zijn werken. Zijn atelier is te Ieper, Rijselstraat 204.
De Close-up schilder van bloemen en planten Flor Smet heeft gedurende de
maand november tentoongesteld in ‘The Art Gallery Babylon’ te Laken, waar
R. Willems zijn werk besprak. Zijn succes in het Brusselse spreekt ook door
het feit dat hij te Halle door het Grote Markt-comité geïnviteerd werd om in
zaal Renaux te exposeren.
Gustaaf Sorel nam met Piet Waelkens deel aan het opmerkelijke salon
‘Willekeurig’ van galerij Hautman te Oostende.
In de reeks merkwaardige individuele tentoonstellingen van de Gemeentezaal
van Borgerhout kwam van 16 tot 27 november Freddy Theys aan de beurt.
Vice-eerste minister Tindemans deed de opening en kunstcriticus Remi De
Cnodder de inleiding. Hij is een etser met middeleeuws raffinement zeggen de
enen, japanse verfijning de anderen.
Ook Jacques 't Kindt nam deel aan de internationale groepstentoonstelling van
Galerij Esthetica te Kuurne. Voordien van 4 tot 18 december eksposeerde hij
in galerij Tempo te Roeselare.
Van 9 tot 28 februari hoopt Leo Taeymans in de kunstkamer Manebrugge te
Deurne te exposeren.
Een retrospectieve Vic Van Berckelaer, met werken van 1833 tot heden, werd
gehouden in de Gemeentelijke Feestzaal van Borgerhout van 29 september tot
14 october.
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* De Waregemse schilderes Lieve Van Calbergh heeft tot 25 november tentoon
gesteld in Villa Salomé te Zulte, waar A. Steverlynck de opening deed.
* Dit jaar wordt de schilder Dries Vandenbroeck gehuldigd, n.a.v. zijn 50e
verjaardag, met een retrospektieve tentoonstelling van zijn werk en met de
uitgave van een boek met een twintigtal bijdragen en talrijke illustraties. Een
werkkomitee staat onder leiding van prof Carlo Heyman. Inlchtingen: M.
Biesemans, Flor Alpaertstraat 1, 2600 Berchem-Antwerpen.
* Cis van de Velde, wiens werken dromen zijn, stelde tentoon in galerij Alumni
te Brussel van 25/10 tot 25/11.
* Ook Julien van de Kerckhove was geïnviteerd te Halle van 26/10 tot 4/11
namelijk in zaal Lauwers.
* Het werk van Kamiel van de Velde kon men bewonderen in galerij Palet te
Dendermonde tot 6/12.
* Kunstschilder Frans van Dingenen werd uitgenodigd voor een tentoonstelling
in Open Kring te Gent, die duurde tot 14 december.
* Kunstschilder Willy Van Eeckhout, die zich nu in de grafiek is gaan specialiseren,
heeft werken in Galerij Ado te Bonheiden van 14 tot 31 december. Litho's van
hem werden trouwens geselecteerd voor ‘Forum van de Grafiek’ te Gent. Hij
kreeg van staatswege een werkbeurs.
* Men kan nog steeds de tentoonstelling Frans Van Giel bezichtigen in Arenberg
te Antwerpen.
* Mevr. M. Van Honacker (atelier: Berchemweg 7, Oudenaarde) heeft van 27/10
tot 9/11 schilderijen en tekeningen vertoond in het parochiecentrum ‘Het veer’
te Schellebelle, waar Renaat van der Linden de presentatie deed. Dit gebeurde
in het kader der activiteiten van ‘Open kring’.
* Kunstschilder Gerard Van Hove werd geinviteerd om in de Kunstkamer
Manebrugge te Deurne te exposeren van 19/1 tot 28/2.
* Kunstschilder Jos van Houdt was een der deelnemers aan de tentoonstelling
‘Kunstbezit voor ieder’, die van 1 tot 9/12 doorging in de Gemeentelijke feestzaal
te Borgerhout.
* Godelieve en Marijke Van Kenhove hielden van 26/10 tot 11/11 een gezamelijke
tentoonstelling in de Galerij Begijnhof te Mechelen, waar A. Gillé de presentatie
deed.
* Schilderijen en tekeningen van Lieve van Loo werden van 9 tot 25 november
geëxposeerd in de kunstgalerij van het Boudewijnpark te St.-Michiels-Brugge,
waar Fernand Bonneure het inleidend woord sprak.
* De Tongerse kunstenaar Toon van Mechelen heeft van 24/11 tot 10/12 in het
cultureel centrum van St.-Truiden een tentoonstelling gehouden van
beeldhouwwerk, keramiek en reliëfschilderijen.
* De te Blankenberge geboren en thans te Brugge gevestigde kunstschilder Leo
van Paemel exposeerde van 19 tot 31/10 in Galerij Pro Arte te Gent. Een
technisch zeer knap vakman en tevens een artiest.
* Pol Van Raefelgem, de jonge beeldhouwer, heeft een opgemerkte tentoonstelling
gehouden in galerij Tempo te Roeselare, die eindigde op 3 december. Het waren
tekeningen en beelden. Hij neemt ook deel aan de internationale
eindejaarstentoonstelling in galerij Esthetica te Kuurne.
* Van de kunstschilder Louis Van Remortel, wiens naam met de Piet Stautkring
verbonden is, had een expositie plaats in galerij Mylène te Heist-op-de-Berg
tot 8 november.
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* De originele tekeningen van de Roger Vansevenant-kalender 1973 werden door
de Staat aangekocht. Hij liet onlangs de Kalender ‘Ecce 1974’ verschijnen (De
Wulfstraat 68, Poperinge).
* De Antwerpenaar Georges Vercruysse, die nu reeds jaren woont in Koksijde,
nadat hij directeur was geweest van de academie te Boom, exposeert in galerij
da Vinci te Waregem van 8 tot 23 december. Werk dat het magische en het
realistische aan elkaar verbindt.
* Yvonne Vereecke (Zr. M. Lucie) heeft van 10 tot 19 november een tentoonstelling
gehouden in Studio Intercom te Kortrijk, waar Schepen van Cultuur Sansen de
presentatie deed.
* Schilderijen en ijzersculpturen van de jonge Oudenburgse kunstenaar Daniel
Verkarre werden vertoond in galerij Tempo te Roeselare van 26/10 tot 12/11
(Atelier: Noordhoek 15).
* Nog tot 16 december stelde Alfons Vermeir zijn schilderwerken tentoon in galerij
Deurlica te Deurle. Over deze leerling van Saverys, Courtens en Opsomer
verscheen een rijk gedocumenteerde en geïllustreerde monografie, die
gepresenteerd werd bij de opening van de tentoonstelling en waaraan wij alle
succes toewensen.
* Kunstschilderes Margriet Vermeulen exposeert tot 22 december in Galerij
Isabella Brant te Antwerpen, waar Herman De Schutter haar werk inleidde.
* ‘Arte’ is een kunstambachtelijke zaak voor religieuze kunst, waarmede Michel
Vernimme op 1 oktober is gestart in de St.-Andriesdreef 11 te Brugge. Naast
eigen creaties en ontwerpen biedt de kunstenaar er ook werken van verschillende
binnen- en buitenlandse artiesten.
* De Moerbeekse kunstschilder Marcel Vervaet heeft tot 3 december geëxposeerd
in de Gemeentelijke feestzaal te Hamme.
* Marie-José en André Wénè hebben tentoon gesteld van 3 tot 24 november in
kunstgalerij ‘Tolhuis’ te Schelle. Inleider was H. van de Ven en de opening
werd gedaan door Schepen van Cultuur van Borgerhout Bert Verbeelen.
* De Ieperling Godfried Vervisch heeft in Pro Arte Christiana, het kunstcentrum
van Vaalbeek verbonden aan het Philosophicum, zijn schilderijen vertoond tot
5 december.
* In Galerij Breckpot te Antwerpen werden de schilderijen van Karel Wollens
tentoon gesteld van 23/11 tot 5 december. Piet van Roe hield de
vernissage-toespraak. De kunstenaar komt ook voor op het programma van Hof
de Bist te Ekeren voor de periode van 10/5 tot 3/6.
* Robert Wuytack, de laatste op deze lange lijst, heeft in Galerij Manebrugge te
Antwerpen geëxposeerd tot 1/11.
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Literatuur, muziek en dramatische kunst
* Van Koen Boey geeft het Davidsfonds in de Keurreeks het essay ‘De mens
achterna’ uit een stuk cultuurfilosofie, verwerkt voor de doorsneelezer.
* Ons redactielid letterkundige Boschvogel kreeg de opdracht van het Davidsfonds
een ‘Groot Sagenboek’ te schrijven voor de jeugd. Deze auteur, die de
belangrijkste jeugdschrijver is van West-Vlaanderen en een der belangrijkste
van het Vlaamse land, komt aldus terug aan het woord. Wij verheugen er ons
om! Zijn afwezigheid uit alle auteurs-reünieën en zijn te grote bescheidenheid
zijn er oorzaak van dat zijn verdienste te weinig erkend is geworden in de laatste
jaren. Het DF dient gefeliciteerd om haar initiatief! Het wordt een prachtig
jeugdboek van ca. 200 blz., groot formaat, met vele volbladillustraties, gericht
op de jeugd van 10 tot 15 jaar. Het moet nog in december verschijnen.
Ledenprijs: 175 fr.
* Van Juul Bovée verscheen bij de Uitgeverij De Standaard, Antwerpen, in de
reeks Zegel Vikings het jeugdboek ‘Femios in het spoor van Odysseus’ (292
blz., 195 fr.). Het werk is vooral voor de humaniora geschikt.
* De auteur Jos Boven uit Averbode behandelde op 4/11 in de Boekenbeurs te
Antwerpen het werk van John Flanders als jeugdschrijver.
* De Antwerpse jeugdschrijver Jo Briels schreef een nieuw deel bij de zeer
populaire Opdebeek-reeks ‘Jan zonder vrees en de verdwenen juwelen’ (ing.
78 en geb. 115 fr.). Hij publiceerde zopas ook een boekje voor beginnende lezers
‘Tim en Tom’ en verder voor gevorderden ‘Koning Frits zoekt werk’, ‘De
teutballon’ bij Altiora te Averbode. Boeken die de jeugd sterk aanspreken.
* Het Brugs Muziekconservat, hield o.l.v. haar directeur de componist Jules
Bouquet een geslaagd laureatenconcert in de Stadsschouwburg, dat getuigt van
het hoog peil van het onderwijs. Het Westvlaams Orkest bood zijn medewerking.
* Muziek van Peter Cabus werd gespeeld in de succesvolle ‘Reinaert’-opvoering
te St.-Niklaas op teksten van Bert Broes. Zowel tekst als muziek kregen veel
waardering.
* Guido Cafmeyer, die met zijn Rembertgroep triomfen beleefde als regisseur,
heeft nu ook de regie op zich genomen van de Waregemse kring Kunst en
Eendracht, die voor het Landjuweel uitkomt met ‘Vrijdag’ op 19 januari. Voor
St.-Rembert-Torhout regisseerde Cafmeyer ‘Van den vos reinaerde’ in de versie
van Pol de Mont, waarmede de kring ook op andere plaatsen met succes optreedt.
* Onder de muzikale leiding van Frits Celis kende de opvoering van ‘Het proces
Makropoelos’ van Janatsjek in de Antwerpse Opera een zeer grote bijval.
* Het was Gaston Claes, die op de B.B. te Antwerpen een interview van
oud-minister van Mechelen afnam over ‘Pratend voor Vlaanderen’.
* Van Felix Dalle verscheen thans ‘Pieterluut’ in de cursorische reeks
‘Caleidoscoop der Nederlandse Letteren’, De Clauwaert, Brussel.
* De voorstellingen van ‘Sursum corda’ te Gent in Arca en te Brugge in Theater
19 zijn een productie van Jo Decaluwe, die bovendien de regie waarneemt van
‘Baas boven baas’, het stuk dat het Arca-gezelschap in februari te Gent en te
Brugge zal brengen.
* De wereldcreatie van een nieuwe compositie van Jean Decadt had plaats met
groot succes te Brussel in het Amerikaans theater voor de uitzending Tenuto
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van de Vlaamse TV op zondag 9 december. Het betrof een niet gemakkelijk
stuk voor alt-saxofoon en orkest, dat met brio werd uitgevoerd.
André Demedts bereidt een keuze uit het werk van Cyriel Verschaeve, te
verschijnen begin 1974 bij de Reinaert-uitgaven (150 fr., 350 blz.). Van hem is
ook verschenen de brochure ‘Aan de beneden-Mandel’.
Van Frans Depeuter verscheen bij de Roerdomp te Brecht de roman ‘De Siamese
tweeling’, een tweeledig boek, dat Goed en Kwaad, Abe en Koen tegenover
elkaar stelt om ze tenslotte te relativeren. Een interessant boek over een
fundamenteel probleem.
Op 1 september ll. vond te Amersfoort o.l.v. Roger Deruwe de creatie voor
Nederland plaats van ‘Stenen en Brood’ gecomponeerd door Norbert Rosseau
op tekst van Albert Boone; dit in opdracht van het A.N.Z. De uitvoering werd
georganiseerd door de Stedelijke Kulturele Raad in het kader van de
Kei-Stadfeesten, welke dit jaar in het teken stonden van de toeristische culturele
ontmoeting van de Benelux. Zoals voorgaande uitvoeringen in Vlaanderen kreeg
ook dit keer het Renaat Veremanskoor een zeer lovende pers voor deze
uitvoering.
Het was Germain De Rouck, die de leiding had van de uitgave ‘Levende kunst
in Zuid-Oost-Vlaanderen’. Daarin worden loopbaan en werken van tal van
kunstenaars besproken. Uitzonderlijk lage prijs voor deze luxueuse editie: 500
fr. op giro 4545.00 van de VVV en M, Oudenaarde.
Een voordracht ‘Streuvels zoals ik hem kende’ werd o.m. voor DF-Oostende
gehouden door Antoon Deschrevel (Edewalle).
Het Huldeconcert - Lode de Vocht op 27 november in de K.V.O. te Antwerpen
is een groot succes geworden. Het was de Philharmonie die o.l.v. Leonce Gras
de uitvoering bracht van composities van de Meester: liederen op teksten van
Gezelle, Rodenbach, Muls, de Uilenspiegelballade, het Concerto voor cello en
orkest, de ouverture van ‘Abel’, delen uit de Symphonie in C. Initiatiefnemer
was het Kon. Vlaams Muziekconservatorium in het kader van zijn jubileum, in
samenwerking met het Lode de Vochtfonds.
Intussen blijft de Vocht componeren. Zijn jongste werk, een Suite voor gitaar,
werd door Decca opgenomen in een uitvoering door Godelieve Monden.
Het Davidsfonds-platenprogramma bevat de LP-Kempenland met Vlaamse
liederen van Lode de Vocht, J. Mertens, Flor Peeters, Armand Preud'homme,
Jules Vijverman. Zij wil de sfeer van de Kempen oproepen. Een interesant
initiatief, dat zeker succes zal oogsten. De teksten zijn van wijlen Jozef Simons,
de zanger van de Kempen (Ledenprijs: 255 fr.).
Stefaan Dombrecht leidde o.m. het Koor der Koncertvereniging van het
Oostendse conservatorium in het Vivaldi-concert op 22 november in de Kursaal.
De musicus en musicoloog Prof. Jan Douliez heeft uitgebreide belangstellingen,
wat eens te meer tot uiting kwam door de voordracht, die hij hield in het
St.-Lucas-H. Inst. op 18/11, waar hij de leden van de Ver. v. Kath. Ovl.
Schrijvers onderhield over ‘Konrad Lorenz’.
In de St.-Maartenskerk begeleidde Chris Dubois op het orgel de uitvoering van
de Missa laudis van Flor Peeters door het Kortrijks Gemengd Koor. De
componist was aanwezig bij deze uitvoering tot wiens huldiging het werk is
uitgevoerd geworden.
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* Teksten van onze cursiefjesspecialisten Gaston Durnez, Louis Verbeeck en Jos
Ghysen verschenen in de cursorische reeks ‘Caleidoscoop der Nederlandse
letteren’ (De Clauwaert).
* Albert Dusar schreef het commentaar voor de publikatie ‘Orlowski’ in de
‘Bladen van de Grafiek’ (Orion, DDB).
* De ‘Schola Cantorum Cantate Domino’ uit Aalst o.l.v. Michaël Ghys ontving
het Joegoslavisch Kinderkoor ‘Bueli Andeli’ uit Serajevo. Samen verzorgden
zij een vocaal koncert te Aalst en Gent. Hun jaarlijkse koncertreis voerde hen
naar Duitsland en Polen waar zij samen met organist Herman Verschraegen in
negen steden concerteerden.
Ze zongen op zondag 16 september te O.L.V.-Lombeek (Roosdaal) in het kader
van de historische concerten 1973. Tevens verleenden zij hun medewerking aan
een abdijkoncert te Afligem.
* Letterkundige Rose Gronon hield op 4 december een voordracht in het Museum
voor Oude Kunst te Brussel over ‘Sprookjes en legenden’. Haar roman ‘De
Roodbaard’ verscheen in cursorische editie bij de Clauwaert. Bij Lannoo kwam
het kinderboek ‘De zilveren weg’ uit (112 blz., 148 fr.) en bij Wolters (Leuven)
gaat zij verder met de kinderreeks ‘Gouden regen’ waarvan reeds zes deeltjes
verschenen, het laatst ‘'t Boek van de zeven vrienden’.
* Robin Hannelore presenteerde in de Boekenbeurs te Antwerpen niet alleen zijn
eigen werk ‘Kampioen in een doodlopende straat’, maar ook het werk van Leo
Mets, Frans Depeuter en Fred de Swert (uitg. De Roerdomp).
* Van Luuk Gruwez verscheen in de serie Noorderlicht van Orion (DDB, Brugge)
de dichtbundel ‘Stofzuigergedichten’, een debuut dat wij gelukkig verhopen
(72 blz., 100 fr.).
* Onder de concerten van Johan Huys vernoemen wij zijn deelname op de
clavecimbel aan het Vivaldi-concert op 22/11 in de Oostendse Kursaal en aan
het Bachconcert in de Kon. Opera te Antwerpen op 8/11 in een verantwoorde
barokstijl.
* Directeur Rik Jacobs, wiens naam aan het Reizend Volkstheater zal verbonden
blijven, viert op 15 december zijn zestigste verjaardag. Ad multos annos!
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* Onder de artistieke leiding van Leo Laerenbergh gaan ook weer dit jaar een
aantal voorstellingen door van het TK-Tejater Konvent. Hij zelf heeft de regie
van ‘Naar de hel gaat men altijd alleen’.
* Van Marcel Lambin liet VTB verschijnen ‘Hooft en het Muiderslot’ (Vl. Toerist.
Bibl., 157, 23 fr.) Verleden jaar was het in dezelfde reeks ‘De St.-Michiels-abdij
te Antwerpen’.
* Mevr. Dr. Jeannine Lambrechts-Douliez hield op 8 december een
wandelvoordracht in het muziekinstrumentenensemble van het Museum
Vleeshuis te Antwerpen, ingericht door het K.V. Muziekconservatorium.
* Van Paul Lebeau is nu ook de befaamde roman ‘Xanthippe’ in cursorische
uitgave verschenen.
* ‘Zalig de zondaars’ is de nieuwe roman, die Cor Ria Leeman, tien jaar na zijn
‘Grote Heer’ laat verschijnen bij het Davidsfonds. Ook als jeugdauteur was hij
dit jaar zeer actief: ‘Het meisje Asmin’ (Davidsfonds), ‘De mummies van Sicilië’
(Altiora, Averbode), ‘Het bekroonde portret’ (Altiora) en ‘De planeet Ypsilon’
(uitg. De Keure).
* De actrice Klara Leyre had een hoofdrol in de uitvoering van ‘Dag Jan’ van
Peter Handke in Kelderteater Malpertuis te Tielt in november en december.
* Broeder Louis, de zeer gewaardeerde dirigent van het Brugse
Xaverianengenootschap, werd bij zijn jubileum door het stadsbestuur met een
geschenk bedacht door Schepen van Cultuur Traen. Broeder Louis leidde zijn
muzikaal ensemble o.m. bij de viering van Kamervoorzitter Achiel Vanacker.
* Ons redactielid Jaak Maertens, directeur van de Roeselaarse academie, werd
pas benoemd tot professor Harmonie aan het K.V. Muziekconservatorium te
Antwerpen. Gefeliciteerd!
* Georges Maes leidde wederom talrijke optredens van zijn illuster Belgisch
Kamerorkest. In de Concertenreeks van het Paleis van Schone Kunsten, gewijd
aan ‘Bach en zijn tijd’, trad hij 1 december op met o.m. het Fluitconcert van
Joh. Chr. Bach en de Sonate a cinque van Bréhy. Enkele dagen tevoren, op 22
november, werd het groots Vivaldi-concert onder zijn leiding uitgevoerd in de
Oostendse Kursaal door de Koncertvereniging van het plaatselijk
Conservatorium.
* Gedichten van Joannes Marijnen verschenen in Duitsland onder de titel ‘Canto
des bedrohten Menschen’ bij Calatra Press, Oostburg-Lahnstein. De Duitse
vertaling is van Willem Enzinck en Monika Auras. De voorzijde is verlucht met
een plaat van Gustaaf C. de Bruyne. Deze bloemlezing uit verscheidene
dichtbundels brengt de dichter voor het eerst in het Duits taalgebied.
* De knappe Gentse pianist Abel Matthys, die de Kortrijkse academie bestuurt,
speelde in de maand november met het English Sinfonia Orchestra te Nottingham
en te Derby.
* Jan Melis presenteerde op 8/11 de auteurs van de jeugduitgeverij ‘Het Fonteintje’
in de Antwerpse boekenbeurs.
* De auteur Werner Pauwels, die wij n.a.v. zijn huwelijk te Heusden-Gent op 13
november feliciteren, nam deel aan het paneelgesprek ‘Waarom schrijven wij’
in de Boekenbeurs te Antwerpen. Van hem zal de uitgeverij Orion een nieuwe
dichtbundel laten verschijnen ‘Stenen, breek toch’ met oudere en vooral nieuwe
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gedichten. Ongeveer terzelfdertijde komt daar ook zijn zesde roman van de pers
‘De tijd voor een lichaam’ waarin de ik-figuur een vrouw is.
Flor Peeters' hulde-concert van het K.V. Muziekconservatorium op 26 oktober,
in het kader van het conservatorium-jubileum, was gewijd aan enkele minder
bekende werken van de meester, zoals vijf koraal-preludes uit de cyclus opus
114 en de suite opus 80. In oktober was hij op concertreis in Groot-Brittannië
en speelde er op 10 oktober in Bath Abbey, op 12 oktober te Swansea Concert
Hall en op 15 oktober te Aberdeen Old Cathedral.
In het kader van Flor Peeters' 70ste verjaardag en 50-jarig ambtsjubileum als
organist, componist en leraar, organiseerde de stad Mechelen met het Festival
van Vlaanderen op 21 september in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
een groots huldeconcert. Hieraan verleenden hun medewerking de koren ‘De
Vedel’ (Turnhout) en ‘Recantie’ (Retie), het groot koperensemble Theo Mertens,
en Flor Peeters als organist, het geheel onder leiding van Maurits Duyck. Op
het programma: werk van de gevierde o.m. voor koor en koperensemble, a
cappella-koor en voor orgel. Ongeveer hetzelfde programma werd op 30
september in de Begijnhofkerk te Turnhout uitgevoerd met dezelfde ensembles.
Het conservatorium van Mechelen wijdde ook een concert aan Flor Peeters.
Bert Peleman presenteerde op de Boekenbeurs te Antwerpen op 2 november
zijn ‘Abdijen in Vlaanderen’ m.m.v. prelaten van Vlaamse abdijen, evenals zijn
abdijengids ‘Monnik voor een dag’.
De VTB-VAB gaven hun 26ste wandkalender uit, die dit keer heet ‘Speurend
naar Uilenspiegel’. Hij werd samengesteld door Bert Peleman, met grafisch
werk van F.I. Van Damme, G. Gaudaen, V. Delhez, F. Masereel, F. Van
Immerseel, V. Stuyvaert, R. De Pauw en afbeeldingen van beeldhouwwerk van
S. Scheltjens-Smit, A. Poels en B. Van den Broeck. Ook het titelblad van het
oudste Vlaamse Uilenspiegelvolksboek (omstreeks 1581) is opgenomen, terwijl
een schema van de Uilenspiegelroute de lezer wegwijs maakt.
Ter voorbereiding van zijn 70ste verjaardag, febr. 74, werd een eerste
inventarisering van het werk van Armand Preud'homme doorgevoerd. Men
kwam tot 8 operetten (vooral ‘De purpren heide’), meer dan 400 volksliedern,
verscheidene missen en een leermethode voor piano. Alle nuttige documenten
worden ingewacht bij de voorzitter van het werk-comité D. Stevens, Zandstraat
37, Wijnegem.
Het Kortrijks Gemengd Koor o.l.v. Herman Roelstraete houdt op 2/12 een Flor
Peeters-huldemis in St.-Maartens en een koorconcert in de Stadsschouwburg
op 21/12.
De Antwerpse auteur Walter Roland nam deel aan een debat in de Boekenbeurs
op 11 november n.a.v. zijn pas verschenen roman ‘Kaïn waar is je broeder’, die
men ook bestellen kan op zijn adres (Kerkstraat 58 te Antwerpen).
Veertien jaar na zijn eerste bundel ‘De cirkel en het vierkant’ verschijnt thans
de dichtbundel ‘Schepping en wijding’ van A.K. Rottiers, poëzie waarvoor de
vele reizen van de auteur inspirerend werkten (Orion-DDB, Brugge, reeks ‘De
Bladen van de Poëzie’, 40 blz., 80 fr. - Omslag van Piet Janssens).
Het instrumentaal ensemble en de koren van het Lemmensinstituut houden op
20 december een kerstconcert in de St.-Pieters-Buiten te Gent o.l.v. Paul
Schollaert. 's Anderendaags wordt het concert hernomen in het Lemmensinstituut
zelf te Leuven. Er wordt o.a. werk van Jos Wuytack en van Paul Schollaert zelf
uitgevoerd.
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* Uit het muzikaal agenda van de Mechelse orgelvirtuoos Raymond Schroyens
citeren wij: 7 nov.: Recital op spinet (anno 1776, Eng.) met Engelse muziek
(van Byrd tot Arne) i/h Instrumentenmuseum te Brussel (kader Europalia). - 13
nov.: klavecimbelrecital ‘Jeugd & Muziek’, stadsschouwburg, Mechelen (Franse
muziek) - 15 nov.: Klavecimbelrecital met dwarsfluit in galerij De Zwarte Panter,
Antwerpen, (progr. o.m.: Bach, Soler, Händel). - 19 nov.: Cembalo-I in concerto
voor 4 klavecimbels en orkest van J.S. Bach, in grote zaal Kon. Muz. Cons. te
Brussel, olv. André Vandernoot, met conservatoriumorkest. - 27 nov.:
Klavecimbelrecital te Tiff (Wall.) Werk van Byrd, Bach, Händel, Rameau,
Couperin, Cimarosa, Haydn & Spaanse komponisten.
* Onder de leiding van Prof. Dr. J.K. Steppe kwam een mooi boek tot stand:
‘Wereld van vroomheid en satire. Laat-Gotische koorbanken in Vlaanderen’.
336 blz., 26 × 29,5 cm., 177 platen buiten tekst, bibliofiele inbinding en papier
met hoes. Het is een uitgave De Vroente, Kasterlee (1.600 fr.).
* In oktober grepen een aantal balletuitvoeringen plaats op voordracht van Julien
Schoenaerts, die gedichten van Nic van Bruggen, waarop de choreografie was
gebouwd, ten gehore bracht.
* Dra Lydia Schoonbaert hield op 9 december in het Museum voor Schone Kunsten
van Antwerpen een voordracht over de ‘Tekeningen van Ensor’, aan de studie
waarvan zij reeds lang werkt.
* Films van Raoul Servais dienden als basis voor de studie-sessie over ‘Filmkijken
en Filmtaalspellen’, op 8 en 15 december in het Johannes XXIII-Seminarie te
Leuven georganiseerd door Cedoc.
* Raf Seys hield op 12 december een informatieavond i.v.m. de Koekelaarse
straatnamen.
* Frans Soete leidde het jubileumconcert van de Izegemse Harmonie der
Congregatie (120 j.) te Izegem op 11 november.
* Het koor Tonada van Aimée Thonon werd na Parijs nu ook uitgenodigd deel te
nemen aan de Tees-Side International te Elstedfod in Engeland. Haar
‘Muziekinstituut Aimée Thonon’ hield op 11 november een 19de auditie in het
Oostendse Kursaal.
* CVKV-voorzitter Brabant Prof. Jules van Ackere, auteur van diverse studies
over kulturele onderwerpen i.v.m. Italië, werd benoemd
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tot Cavaliere en vereerd met de Orde van de Ster van de Italiaanse republiek.
De aangekondigde uitgave van Armand Vanassche, ‘De chemie van de dauw’
gebeurde in de reeks ‘Bladen van de Poëzie’ van Orion-DDB, Brugge. Deze
eerste gedichtenbundel gaat over de dauw van het zelfbedrog waarmede wij
onze ogen dekken voor de realiteit.
Gaston van Camp publiceert bij het Davidsfonds het Bonte Boeketboek VI
‘Onstuitbare techniek’, waarin over honderden zaken gesproken wordt uit de
techniek in heden en verleden. Uiteraard speciaal maar niet uitsluitend voor de
jeugd geschreven. (120 fr.)
De tweede poëziebundel van Wilfried Vancraeynest ‘Dwalend als een lange
zenuw’ werd op 1/12 geïntroduceerd in de teaterclub Malpertuis te Tielt m.m.v.
het Davidsfonds en van Gwij Mandelinck. Hij verscheen bij Orion-DDB, Brugge
en berust op poëtizering der dagelijkse dingen.
Het Helikonkwartet, waarvan kunstschilder Robert Vandereycken deel uit maakt,
concerteerde o.m. in het Hasseltse Cultuur Centrum op 18 november.
De artistieke leiding van het Voorstadsteater Vertikaal te Gentbrugge bij de
realisatie van verscheidene stukken dit seizoen berust bij Boudewijn Vander
Plaetse, die zelf de regie had van ‘Alfa Beta’ van E.A. Whitehead. Het werd
opgevoerd eind november en verder gedurende de hele maand december o.m.
op 21, 22, 26, 28 en 29/12.
Een ontmoeting met letterkundige Paul Vanderschaeghe wordt op 21 januari
georganiseerd te Roeselare in de Sted. Techn. Dienst, door DF en CMBV onder
de titel ‘Op de spiegel gezet’.
De Nederlandse tekst van ‘Het proces Makropoelos’ van Janatsjek, dat met veel
bijval opgevoerd werd door de Antwerpse Opera was van letterkundige en
dramaturg Anton van de Velde.
Poëzie van Jozef Vandromme werd voorgedragen op 18 november door de
BRT-omroep West-Vlaanderen.
Regisseur Remi Van Duyn had de leiding van de toneelkring Volksveredeling
te Roeselare voor ‘Paradijsvogels’ van Gaston Martens in de maand november.
Albert van Hageland publiceerde de brochure ‘De St.-Dymphnakerk te Geel’
(VTB) evenals ‘John Flanders - Jean Ray’ (eveneens VTB) beide in de Vl.
Toerist. Bibliotheek.
Letterkundige Maurice van Herreweghe nam deel aan het paneel ‘Confrontatie’
voor de Vlaamse TV op 12 januari over de subsidiëring van de pers.
De klavecinist Jos Van Immerseel concerteerde o.m. in de Gentse Kon. Opera
op 8 november met een Bach-uitvoering.
Onder de concerten van Jo van Eetvelde vermelden wij zijn optredens in het
kader van de Adventsconcerten georganiseerd door Scheppende Handen, Dienst
Volksontwikkeling, o.a. te Merelbeke op 30 november.
‘De kooi’ een nieuw werk van Irina van Goeree verscheen bij de
Standaard/Antwerpen en Van Kampen/Amsterdam. Een paperback van 148
blz., 185 fr. (mevr. Maria Fr. Huygh, Oosterveldlaan 16, Wilrijk).
Kristiaan van Ingelgem concerteerde o.m. op 11 november in de Begijnhofkerk
te Turnhout in het kader van het Abdijenjaar.
Een merkwaardig romandebuut is ‘Fobie’ van Bob van Laerhoven (Kempische
Boekhandel, Retie, 155 blz.).
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* Prof. Dr. F. van Vlierden, voorzitter van de VVL hield de academische rede
n.a.v. de proclamatie der Prov. Prijzen 1973 in het Brugse Huidevettershuis op
10 november. Hij handelde over ‘De crisis van het epische in het moderne
proza’. Zijn onder de ps. Bernard Kemp geschreven ‘Ontmoeting met Willem
Elsschot’ kreeg pas een 4de druk (Orion DDB, Brugge).
* Op 21 januari houdt Anton van Wilderode een voordracht over ‘De vrouw in
de moderne literatuur’ in het Cultureel Centrum Afligem te Hekelgem. Zijn
‘Ontmoeting met Filip de Pillecijn’ is aan een derde druk toe (Orion-DDB,
Brugge). Gedichten van hem verschenen in de bloemlezing ‘Een zevengesternte’
(reeks Caleidoskoop der Nederlandse letteren, de Clauwaert, Brussel).
* In co-produktie met het DF en de VVKB programmeert het A.N.Z. tijdens het
seizoen 73-74 een reeks van twintig zangfestivals. Verlenen hieraan hun
medewerking: zangleider Juliaan Wilmots of Roger Deruwe, het omroepkoor
Basilicakoor (Tongeren) of Fidelitas (Wijnegem) of Renaat Veremanskoor
(Brugge), het instrumentaal ensemble van het A.N.Z. en De Vaganten of 't
Kliekske of Lea Cousin (door organisators vrij uit te kiezen). Aanvragen kunnen
geschieden op het nationaal sekretariaat van ANZ, DF of VVKB.
(A.N.Z.-sekretariaat, Vrijheidsstraat 30-32 - 2000 Antwerpen, tel. 03/37 93 92
of 03/37 96 43).
* ANZ-Limburg publiceerde ‘Maria Poort van Gods genade’ in bewerkingen van
Julien Wilmots. Bestellen: L. van Esser, Gezellelaan 7, Genk.
* De volksliedzanger Willem Vermandere trad op voor de Vlaamse TV op 1 en
op 21 november toen onder de titel ‘Bedankt voor dat kleine liedje’ een portret
van hem met liedjes werd uitgebeeld. Verder zong hij op vele plaatsen zoals 16
dec. voor de gehandicapten bij de broeders van Liefde te Gent. Intussen kwam
zijn vierde LP van de pers: ‘Willem Vermandere Vier’ (Decca 770/163.002-X),
waar veel mensen zeer gelukkig mee zullen zijn.
* Gerard Vermeersch treedt op o.m. in de stadsschouwburg te Kortrijk op 18
januari. Op de Vl. TV verscheen hij o.a. op 1 november n.a.v. een show voor
de derde leeftijd.
* Valentin Vermeersch, conservator aan de Brugse musea, liet pas het tweede
deel verschijnen van zijn ‘Brugs Kunstbezit’ bij Orion-DDB, Brugge. Fraai
geïllustreerd gebonden, 20 × 23,7 cm., 250 blz., 550 fr.
* De organist Herman Verschraegen van de St.-Jozefskerk te Antwerpen, gaf een
recital in de Metropolitan Cathedral of Christ the King te Liverpool.
* Beiaardier Frans Vos uit Mol zal zijn beiaard bespelen op een langspeelplaat,
waar naast Denijn, Staf Nees en Gaston Feremans ook Haydn, Chopin en
Bernsteins West-Side Story op zullen voorkomen. Men kan intekenen door 250
fr. te storten (+ verzendingskosten) op giro 9081.44, Kontaktcentrum, Postel-Mol.
De plaat verschijnt tegen Pasen 1974. Voordien had Frans Vos reeds een
L.P.-beiaardplaat gerealiseerd samen met Piet van den Broek op de beiaard van
abdij-Postel: te bestellen op zelfde adres à 299 fr.
* De roman ‘De zonen van Pepe Gimenez’ van Herman Vos is nu ook verschenen
in cursorische editie in de reeks ‘Caleidoscoop der Nederlandse Letteren’, De
Clauwaert, Brussel.
* Lode Wils sprak over zijn nieuwe monografie ‘Flamenpolitik en aktivisme’, die
in de Keurreeks van het Davsdsfonds verschenen is, op de Boekenbeurs te
Antwerpen (7 november). De auteur heeft de durf tegen enkele nogal
simplistische gangbare meningen in te gaan.
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Bibliotheek
nieuw werk van en over leden
André Demedts: De Belgische Republiek, uitg. Orion, Brugge, 380 pag., 290 fr.
Dit nieuwe werk van André Demedts kan voor een historische roman doorgaan.
Het handelt immers over de kortstondige onafhankelijkheid die de Belgische
provincies kenden na de zgn Brabantse revolutie van 1789 en enkele historische
figuren als Henderick Van der Noot, Jan Frans Vonck en de legeraanvoerder Jan
Andries Van der Meersch treden erin op. Hoofdfiguur is echter onbetwistbaar een
eigen voorvader van André Demedts, nl. Karel Ghellemijn, die we reeds kenden uit
zijn terugblik in het verleden, ‘De dag voor gisteren’, en de plaats van waaruit het
woelige tijdsgebeuren hoofdzakelijk beleefd wordt, is ‘De Elsbos’, de hoeve waar
de auteur geboren is en waar zijn geslacht sedert de 17e eeuw gevestigd is. Ook de
dorpskom van de gemeente St.-Baafs-Vijve, hier Aksele geheten, met haar kerk, haar
pastoor, de herbergen van de ‘plaats’, vormt voor een deel het toneel van het gebeuren.
Verder nog, voor een geringer deel, het stadje Tielt, en de dekenij Harelbeke. De
preciese situering en de liefde voor de streek van Leie en Mandel, die
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herhaaldelijk beleden wordt, maken van het boek in de eerste plaats een streekroman.
De historische gebeurtenissen, waarin meer ijlhoofdige en snoeverige personages
dan interessante figuren de hand hebben, vormen een achtergrond waartegen zich
het leven in het dorp en op de hofstede aftekent, met het landwerk, de gang van de
seizoenen, een ontluikende liefde, ziekte en dood. De stromingen van de tijd beroeren
ook de landelijke wereld. Jongeren, die te Tielt college lopen, vangen een en ander
op van wat de Franse encyclopedisten verkondigen. Ze zijn radikaal, zoals er in alle
tijden jongeren zijn: alles moet tegen de vlakte. Soldaten worden geronseld voor de
bevrijdingsstrijd. Een deel van de clerus, dat zich beknot voelt door de maatregelen
van Keizer Jozef II, moedigt de oproermakers aan. Karel Gillemijn echter (in de
roman is de naam aldus gespeld) ziet geen heil in de revolutie. In zijn hart gaat hij
akkoord met Jozef II, die een geleidelijke afbouw wil doorvoeren van de
voorbijgestreefde strukturen van het ancien régime. Als landman, die vertrouwd is
met de langzame gang van de natuur, gelooft hij niet dat bruuske omzwenkingen een
groter geluk tot gevolg kunnen hebben. Hij wordt door de gebeurtenissen in het gelijk
gesteld. Tweedracht tussen de leiders van de opstand wordt broederstrijd, in de
verwarring slaat werkschuw gepeupel aan het plunderen. Als een zacht glanzende
gouddraad loopt doorheen het velerhande gebeuren de geschiedenis van de
schroomvolle liefde van de dochter Gillemijn voor de flinke maar arme paardeknecht.
We vragen ons af of de titel ‘De Belgische republiek’ niet ironisch bedoeld is. In
de volksmond wordt een warwinkel van een huishouden namelijk een republiek
genoemd. Het politiek bedrijf, dat zich in de achtergrond afspeelt, is immers een
janboel van je welste. Het leven van de landlieden, die we op de voorgrond aan het
werk zien steekt er gunstig tegen af. De boer ploegt voort. Op zijn arbeid moet telkens
opnieuw verder gebouwd worden.
André Demedts vond voor het schrijven van dit boek, de toonaard, die hem naar
mijn gevoel, het beste ligt. Qua stijlsfeer is het nauw verwant met ‘Nog lange tijd’,
‘De dag voor gisteren’ en met de meeste novellen uit ‘Terug naar huis’. De taal is
eenvoudig en helder. De dialogen liggen de sprekers natuurlijk in de mond.
Dialektische en archaïsch aandoende uitdrukkingen worden niet geschuwd. Ze
verlenen aan de taal een charme die we niet graag zouden missen. Bepaalde korte
natuurevocaties zijn, in al hun eenvoud, gewoon meesterlijk. Misschien echter ligt
de bijzonderste bekoring, die van het boek uitgaat, hierin, dat we nagenoeg in elke
bladzijde de beminnelijke mens, die André Demedts is, aanwezig voelen, met zijn
ideeën, zijn hart, zijn sympathieën en antipathieën. Naar we vernamen is het boek
het eerste deel van een trilogie. We kijken benieuwd uit naar de volgende delen.
Jaak Stervelynck
Hervé J. Casier: De Haviken, uitg. Ter Doest, Brugge, 78 pag.
De dichter Hervé Casier houdt het voornamelijk bij de publicatie van poëziebundels
(4 tot nogtoe), maar schijnt ook door te willen stoten in het proza. Hij gaf reeds een
verhalenbundel uit: Omtrent Kasamara, en nu - wij zouden kunnen zeggen: de novelle
- De Haviken. Nee, de titel heeft niet rechtstreeks te zien met de oorlogszucht van
Israëli's en/of Arabieren, trouwens, de novelle heeft veel weg van een
sprookje-voor-grote mensen, hermetisch geschreven, maar je ontdekt er zó de dichter
in, die wil dat de lezer a.h.w. door de woorden heen dringt, op zoek naar wat de
auteur daar te vinden legt. Het komt wij wél voor, dat Casier hier en daar nog wat
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moet schaven aan zijn taal en aan de verhaalstructuur, maar ik geloof dat hij, mits
harde arbeid, ooit een verdienstelijk prozaïst zal worden.
Rose Gronon: De Zilveren Weg, uitg. Lannoo, Tielt, 112 pag., 148 fr.
De zo gunstig bekende reeks Onder de Paddestoel, waarmee Lannoo al jaren de
kinderboekenmarkt verrijkt, kan roemen op twee nieuwe ‘ploegen’, want ja, deze
heerlijke kinderboeken worden gemaakt én door een auteur én evenzeer door de
illustrator. Het eerste team is Rose Gronon/Leo Fabri. Gronon schreef een langer
verhaal: De zilveren weg en voegde er nog twee kortere bij: De drie strikvragen en
De verlegen ruiter. Heerlijke kinderlectuur, vooral geschikt om voor te lezen. Fabri
kent ook al zijn werk - brengt een nieuwe toon in de bekende Lannoo-illustraties hoewel ik toch wel een beetje huiverig sta tegenover de maanmannetjes.
Guido Staes: Het Zeepbellenmeisje, uitg. Lannoo, Tielt, 112 pag. 148 fr.
De tweede nieuwe ploeg is dan Guido Staes en Ghis. Onder een droom van een
omslag gaan ook hier een langer verhaal (het titelverhaal) en twee kortere stukjes
schuil: ‘De man die niet rijk wou worden’ en ‘Als de meeuwen praten...’. Geen
sprookjes zonder meer, maar harmonische integratie van de dagelijkse dingen om je
heen. Ghis tekende er prachtige, gevoelige illustraties bij, die ook druktechnisch
uitstekend werden verzorgd. Heerlijk om als kind zulke boeken in je
Sinterklaasmandje te vinden...
Arseen Verbeke: Mij niet gezien, uitg. Heideland-Orbis, Hasselt, 110 pag.
Arseen Verbeke heeft al sedert 1969 druk op zender West-Vlaanderen, vooral dan
in de ginnegappende programma's, die hij samen met Gerard Vermeersch door de
ether stouwde. Uit een rijke oogst van jaren ging hij enkele aren bij elkaar lezen en
dit werd dan een bundeltje kolderieke dingen: cursiefjes, uitspraken, doordenkertjes,
aforismen en dies meer, alles in een optimistisch bandje. Pretentieloos en zéker
prettig!
Bart Sereyns: De Eed van de Viking, uitg. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Utrecht, 116 pag., 90 fr. ing., 120 fr. geb.
De serie jeugdboeken ‘Groots Verleden’, die de Nederlandsche Boekhandel op
getouw heeft staan onder het nauwlettend oog van René Turkry, krijgt meer en meer
allure. Bekende jeugdschrijvers als Johan Ballegeer, Hubert van Rompuy, Robert
Baccarne, Etienne le Compte en Jos van Rooy hebben er al aan meegewerkt. Bart
Sereyns - onlangs nog tweede in de John Flandersprijs 1973 - kwam die keurbent
vergroten en leverde maar meteen een knal van een Vikingverhaal, waar alle jongens
vanaf 12 - en waarom ook niet de meisjes! - gewoon wég van zullen zijn.
Ik moet hier een apart hoofdstukje wijden aan de letterkundige vruchten van Raf
Seys, de zo verdienstelijke ‘volhouder’ van de V.W.S.-Cahiers, die thans al aan hun
8e jg. toe zijn (6 nrs. per jaar). Ik zie Raf niet zo vlug een turf van een roman plegen,
maar hij is op zijn eigen terrein echt onovertroffen, d.w.z. uitgaven waar zorgvuldig
en geduldig snuffelen aan te pas komt, ordenen van de stof, synthetiseren waar het
moet en daarna alles schikken in een rustige lay-out, waarin niets aan het toeval
wordt overgelaten. In één jaar tijd gaf hij niet minder dan vier publicaties uit, die ik
graag even onder de aandacht breng. (Bestellen door storting p.r. 51.67.79 van Raf
Seys, Koekelare).
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Een Koekelaarse Bergwandeling, 16 pag., 10 fr. Toeristische uitgaven zijn in, en
het gebied rond Koekelare is en blijft bezienswaardig. De Houtlandroute passeert er
langs en wie echt eens zijn benen wil strekken, kan geen betere wandelgids (8 km).
hebben dan deze mooi geïllustreerde brochure.
Onderwijsinspecteurs langs Koekelare om, 48 pag., 50 fr.
Deze uitgave omvat een serie boeiend geschreven portretten van
onderwijsinspecteurs, die geboren of getogen zijn in Koekelare. Veel realia, die
anders in de mist van het verleden verdwenen zouden zijn, worden hier eens en
voorgoed vastgelegd. Ook geschiedkundig en volkskundig maakt Seys zich aldus
bijzonder verdienstelijk.
Edward Vlietinck, 16 pag., 25 fr.
Een interessante brochure over een zo goed als vergeten en/of onbekend
rechtsgeleerde en journalist, maar tevens verdienstelijk auteur van historische werken
over onze kuststreek. Deze biobibliografie verscheen reeds in 1968 in ‘Biekorf’; te
dier gelegenheid schreef Antoon Viaene: ‘... dat is nu juist een man die verdient
bovengehaald te worden voor zijn uitstekend en zeldzaam geworden historisch werk,
vooral over Oostende, Beleg en Cartulaire...’ Dr. P.G. Holvoet: wat deed hij voor
de mens?, 148 pag., geïll., 150 fr.
Dit werk draagt als ondertitel: De eerste burgemeester van Groot-Koekelare en de
hoofdkwarteeuw uit de Koekelaarse Geschiedenis. En in zijn ‘Ten geleide’ maakt
de auteur ten overvloede duidelijk, dat dit lijvige werk niet zo maar een wierookvat
voor een politiek figuur is, noch een verkiezingspamflet. Wél de geschiedenis van
een méns midden een dorpsgemeenschap, met alles wat er waait en draait, onder
meer ook de kneepjes en zotternijen, die van de gemeenteverkiezingen hier en daar
een Vlaamse kermis maken (en wie zich kan herinneren, weet verduiveld goed welke
verkiezingen er in de Koekelaarse geschiedenis geboekstaafd staan!).
J.v.R.
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W. Verschaetse: Hoogland, mijn wonder. Eigen beheer, besteladres: W. Verschaetse,
St.-Alfonsusstr. 42, Roeselare, 48 blz.
Een bundeltje gedichten, geschreven ‘voor de ontelbaren die door de diensten van
Intersoc in het Zwitsers hoogland gelukkig waren en zullen zijn’. Wellicht een debuut
van een nog onbekend dichter? Gevoelige en heldere natuurimpressies, een geslaagde
evokatie van het hoogland rond sleutelwoorden als: bergkam, edelweiss, sneeuw,
bos, papavers, alpenrozen en -hoorns. Achteraan in het boekje geliefde ontmoetingen
met de mooie prinses uit het sprookje, die hier in het vers de rol vervult van de muze.
Het hoeft ons ook niet te verwonderen, dat de mens in dit machtig besneeuwd en
bebost bergdecor als vanzelf verstilt, genietend van het heerlijk schouwspel vol wilde
pracht, zijn gedachten even naar God laat gaan. Natuur is begin-, de evenmens het
raak- en God het eindpunt van deze vlotte herinneringsvol geschreven bundel. Even
luisteren naar een degelijk fragment uit ‘Ik zag je op de Fedozbrug’, met de verrassend
gave metaforen in versregel 7 en 12:
Je kwam getreden uit een wit torment
van huilend water aan de waterval.
Had je daarom het jong gelaat gewend
naar 't blauwe meer en daaromheen het dal?
Een paradijs was je dit hoge land.
De brug, je sprong over de wilde stroom.
Een regenboog schoot als een goudfazant
door fijne mist aan die gestorven boom.
Toen stond je aan de reling van die brug,
vóór jou het meer, ginds hoog het wild gevaar.
Je kwam gelouterd van die tocht terug
en streek het natte stuifmeel uit je haar.

Bert Willems: Barrevoets tot aan de kop. Boekhandel Heideland, Shopping Center,
Rootemstr. 8, Genk, 76 blz.
Deze degelijke bundel klassiek gerichte poëzie verscheen eveneens in eigen beheer.
Hij omvat balladen en andere dichtvormen, geschreven tussen 1945-1970. De auteur
gaf reeds, samen met Piet Vandeloo, de geslaagde bundel ‘Grensincidenten’ uit. Ook
in zijn jongste werk staan goede verzen en zoals de titel laat vermoeden is de dichter
beslist niet van humor gespeend. Een kwatrijn als dit laat zich lezen:
Moest ik haar doden, ik zou haar weven
uit dromen een mooi, wit kleed.
Maar ik dood haar niet. Liever het leven
dan een mooi, wit kleed, dat zij toch niet ziet.

Albert de Longie
André Gailiaerde, Oblita Terra, De Kempische Boekhandel.
Tekeningen door André Gailiaerde en tekst door André Demedts, e.a. Weer een
prentenboek van Gailiaerde, het zoveelste. En weer iets uit het diepst van zijn hart
dat hij met zijn toverhand op papier heeft gebracht: Frans-Vlaanderen, het vergeten
land, een heropfrissing van veel wat in veler Vlamingen geheugen sluimert. Ja, er
ligt daar een land dat eigenlijk nooit vergeten zou mogen worden, omdat het steeds
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een stuk van ons geschiedkundig patrimonium blijf, ondanks alle landgrenzen. Het
is het land waar ons verleden als het ware nog staat te dromen over wat eens schoon
en groot in Vlaanderen was. Monumentale kerken en stadhuizen, Rijsel, Duinkerke
en Dowaai, maar ook tientallen dorpen vooral roepen ons toe: Kijk, Vlamingen, dat
is hier nog uw eigen grond, dat zijn hier nog uw eigen mensen, hier zijn er nog veel
die Vlaams spreken en Vlaams verstaan. In een historisch overzicht drukt hij tevens
zijn liefde uit voor een land waar de tijd heeft stilgestaan. Mgr. Dupont, hulpbisschop
van Rijsel, doet hetzelfde in een enthousiast en dichterlijk Frans. De Frans-Vlaamse
dichter Emmanuel Looten in kernachtige verzen op zijn Verhaerens. Nog anderen
volgen dat voorbeeld, zelfs de oude Sanderus. Een prachtalbum in een prachtige
editie.
René Turkry, De andere realiteit. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
Dat Turkry zich al een hele tijd beweegt - en met brio - op alle terreinen van de
kunst, moet voor ons volk ook stilaan een realiteit worden. Leraar Normaalschool,
criticus, dichter van formaat, weet hij toch telkens weer iets verrassends te produceren.
Dit is thans het geval met zijn greep in de ‘fantastische literatuur’ van Noord en Zuid.
Werk van een Belcampo, een Lampo, een Hamelinck en anderen (samen een tiental)
wordt als cursorische lectuur voor het secundair onderwijs door hem ingeleid,
verklaard en voorzien van opgaven. Het geldt hier meestal kortverhalen vol speelse
fantasie of vol geheimzinnigheid, angstaanjagend, magischrealistisch of surreëel
zelfs. In zijn keuze gaat de auteur vanzelfsprekend subjectief te werk - hoe zou het
anders kunnen. Wij zijn echter de overtuiging toegedaan dat René Turkry, die
gewetensvolle mens, wel een verantwoorde keuze heeft gedaan in een stof die bij
ons nog al te vaak veronachtzaamd of doodgezwegen wordt.
Jos Van Rooy
René Turkry, A. Vermeir; 900 fr. Verkrijgbaar bij de kunstschilder, Marsstraat 86,
Berchem-Antwerpen.
Neen, het geslacht van de expressionisten is nog niet van het aardrijk verdwenen.
Om een van zijn trouwste instandhouders te ontmoeten moet men maar aanbellen
op bovenstaand adres. In een van de Jaarboeken van ‘Vlaanderen’ tekenden we zijn
portret reeds. In elk geval, Vermeir is de schilder van de kracht in de eenvoud. Turkry
karakteriseert zijn kunst treffend en duidelijk in een uitgebreide monografie, die de
inleiding uitmaakt van dit prachtig kunst- en kijkboek. De schilder van Baasrode
blijft ook in Berchem het kind van zijn dorp, laten we liever zeggen: van de natuur.
Het landschap en het boerenbedrijf, zowel 's winters als 's zomers, blijven deze
eenzaat, die zijn leven omzeggens voor zijn kunst opoffert, obsederen. De
herinneringen aan lenteboomgaarden, aan het herfstlicht, aan de oude hoevetjes, laten
hem niet los, ook al zat hij jarenlang op stadse of voorstadse ateliers. Hij oefent er
zijn eigen kunst uit met een onafgeefbare vitaliteit en schijnt nog steeds aan energie
te winnen, terwijl hij dan weer op wandel gaat tuk op nieuwe picturale belevenissen.
Vanzelfsprekend beeldt hij ook als stedeling zijn Schelde- en havenbelevenissen uit,
maar steeds houdt elke vernieuwing van hem aan zijn Baasrodes verleden vast. Zijn
compositorisch vermogen wordt steeds vinniger en zijn koloriet steeds rijker. Alles
wordt gevoeliger en zelfs passievoller. Hij is een laat-expressionist, maar men zou
hem ook een vergeestelijkt realist kunnen noemen. Deze gedachte wordt dan verder
uitgediept in het heldere betoog van René Turkry, tot hij aan het einde besluit: ‘Los
van al die beschouwingen kan men met werk van Vermeir zonder meer genieten als
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authentieke schilderkunst. De genereuse tonen en de fleurige kleurvlekken zijn een
permanente vreugde voor het oog’. En dat geldt dan ook voor het uiterst verzorgde
kunstboek dat hier voor ons ligt, met zijn 70 kleurplaten tussen het dubbele aantal
zwart-wit reproducties.
Dr. Alois Verwaest: De wonderbare nachten van Loepaard. Uitg. Altiora, Averbode.
We kennen en waarderen deze Geelse geneesheer als dichter; het is een rijkdom
hem ook tot vriend te mogen hebben en nu dachten we hem zo goed te kennen dat
we van hem geen verrassingen meer te verwachten hadden. En toch is de verrassing
er gekomen. Deze mensenvriend publiceert nu nog op latere leeftijd 'n bundel verhalen
voor de jeugd. Ook de kinderen wil hij nog gelukkig maken. En dat doet hij thans
met zijn ‘Loepaard’, het sprookjesdier dat onder de wondere macht van de fee op
zijn manier zeven nachten mens en dier enkele uren zaligheid weet te verschaffen.
Het heeft daarin zijn roeping gevonden, geeft zich gans aan zijn ideaal en... stierf er
ten slotte 'n heldhaftige dood aan. Zich opofferen voor anderen... aan wie zou dat
ook weer herinneren, tenzij aan de mens en de dokter Verwaest zelf. Loepaard is de
eersteling van zijn prozakinderen. Het is eenvoudig en vlot geschreven en, zoals we
van hem mogen verwachten, met kennis van zaken en... van kinderen, en... met zijn
hart.
j.v.r.
Ode aan Sint-Franciskus, 40 houtgravuren van Jos Hendrickx, 88 blz, Gezet uit de
Egmontletter, corps 12 en 10; Gedrukt op oud Hollands (485 fr.) of van Gelder-papier
(880 fr.) van de originele houtblokjes. Formaat 23 × 16 cm. Colibrantuitgaven, Rode
Beukendreef 17, 9831 Deurle, 1973.
In 1937 ontving de in 1971 overleden graficusglazenier Jos Hendrickx de opdracht
voor de wereldtentoonstelling van Parijs illustraties te maken voor een leven van
Sint-Franciscus van Assisi, op tekst van Martial Lekeux O.F.M. Toen dit boek
verscheen vond het weinig weerklank: slechts vrienden en verzamelaars van grafiek
beseften de unieke waarde van deze xylografische realisatie en drongen aan op een
herdruk van de houtsneden. Pas na de dood verschijnt ze thans, verzorgd door Maurice
Gilliams - lay-out - en J.L. de Belder / inleiding en begeleidende teksten - twee
vrienden die het diepst in zijn werk doordrongen.
Bij het beschouwen van de houtsneden valt onmiddellijk de soepelheid der figuratie
en de beweging in de taferelen op. Hendrikx hout-
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sneden vertonen niet de zware tegenstelling van witte en zwarte vlakken - zoals we
dat bij Cantré vooral aantreffen; hij benadert veeleer de modelering en soepele
tintwerking, in fijne arceringen, van een Victor Delhez, al komen Hendrickx' figuren
veel gestyleerder voor, en gaat hij in deze lijnvoering en nuancering niet zo ver. Het
geheel doet uiterst verfijnd aan; zijn figuren zijn slank-opgeschoten, onttrokken aan
de onmiddellijk-realistische voorstelling. Het bevreemdende effect van figuren, eigen
aan elke houtsnede, werd door Hendrickx' lijnvoering nog versterkt. Het is een soort
verstilling van de emotie geworden, niet onmiddellijk voor iedereen toegankelijk,
maar bij nader toezien van een consequente perfectie. Hier wordt duidelijk dat Jos
Hendrickx zich aan geen enkele uitgesproken kunstrichting liet binden, maar zijn
eigen weg zocht in een religieussymbolische wereld.
Joost Vanbrussel
Omer Tanghe, Gewone gelovigen, Getuigenissen uit wat het leven kleurt, Uitgeverij
Lannoo, Tielt, 1973; 216 blz., 168 fr.
Met dit werk, dat komt na ‘Gewone priesters’ en ‘Gewone zusters’, heeft Omer
Tanghe zijn drieluik af. Zoals vorige delen bestaat het uit kortverhalen, waarin telkens
een figuur naar voren treedt: de auteur wil aantonen wat het gelovig-zijn in de concrete
realiteit van elke dag en van elk leven betekent. André Demedts heeft het ingeleid:
‘Het bevat de getuigenissen uit het Godsvolk, het relaas van twintig ontmoetingen
met mensen van verschillende klassen en standen, naamlozen voor de lezer, die even
verschijnen, hun gezicht tonen en over het houvast van hun geloof uitweiden, om
daarna opnieuw te verdwijnen in de massa. Toch is er één uitzondering. De schrijver
van het boek heeft niet kunnen nalaten zijn herinneringen aan Antoon Vander Plaetse
neer te schrijven. Zij waren vele jaren vrienden en hij heeft de voordrachtkunstenaar
in zijn doodstrijd bijgestaan. Maar als er iemand volk was, als en met het volk, hoewel
door zijn kunst er bovenuit gegroeid, is het Vander Plaetse geweest.’ Deze laatste
getuigenis werd zo belangrijk geacht dat zij in dit ‘Vander Plaetse-nummer deels
werd opgenomen.
Meteen ziet men dat de naam ‘gewone mensen’ in feite een niet helemaal
gewettigde generalisering is: er zijn geen echt ‘gewone’ mensen, want wie ietwat
dieper doordringt in de psyche van wat men een ‘gewoon mens’ noemt ontdekt
algauw dat elke mens speciaal is en op zijn speciale manier de relatie tot God beleeft
- ook al heet hij een vrijzinnige. Dat heeft Omer Tanghe zeer goed aangetoond.
Dr. Luc Schepens: Van vlaskutser tot Franschman. Bijdrage tot de geschiedenis van
de Westvlaamse plattelandsbevolking in de negentiende eeuw, Reeks van het
Westvlaams Ekonomisch Studiebureau o.l.v. Prof. Dr. O. Vanneste, Brugge, 1973;
294, 7 bijlagen, geïllustr., 350 fr. De aan de Provinciale Cultuurdienst te Brugge
verbonden wetenschappelijke medewerker Dr. Luc Schepens heeft reeds ettelijke
belangrijke publicaties gerealiseerd, die de vrucht zijn van wetenschappelijke
onderlegdheid en Benediktijner geduld. Wij vernoemen zijn opzoekingen in verband
met Stijn Streuvels, de Westflandrica, het Bibliotheekwezen en de oorlog 1914-18.
Wederom in opdracht van de Bestendige Deputatie is hij overgegaan tot het bestuderen
van de sociale toestanden in West-Vlaanderen in de 19de eeuw om tenslotte zich te
concentreren op ‘het’ sociaal verschijnsel dezer eeuw: de emigratie. Zoals Gouverneur
Ridder van Outryve d'Ydewalle in zijn inleiding schrijft: ‘Dit boek roept ons die
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jammerlijke tijden voor de geest in een prangende bezwering van het gebrek en de
ellende die de vroegere generaties decimeerden. Evenwel dit boek is ook een hulde
aan die mensen die zich tegen de meest onmogelijke en onwaardige toestanden met
drift bleven verzetten, die zoekend en zwoegend de lange dooltocht gingen van hun
moeizaam bestaan.’
Het grootste deel van het boek wordt uiteraard gewijd aan statistische gegevens
en hun bespreking, maar het meest boeiend is Schepens waar hij de menselijke
aspecten behandelt. Ter illustratie hiervan heeft hij een goede keuze van reprodukties
uit de 19e-eeuwse schilderkunst gedaan, die op indrukwekkende wijze het drama
van onze Vlaamse volksmensen weergeeft.
Het A3-monument van Moeschal te Rekkem aan de ‘Westvlaamse sjouwer’ is een
teken waarvan de betekenis niet doordringt tot de bevolking. Het boek van Schepens
is o.i. een wellicht heel wat waardevoller bijdrage tot de waardering en het begrip
van het ‘Arm Vlaanderen’ der 19de eeuw.
Julien van Remoortere e.a., Europaweg E3, Uitgeverij Lannoo, in opdracht van de
Intercommunale Vereniging voor de Autosnelweg E3, Gent, 1973; 96 blz., 29 × 29,
gebonden, talrijke kleur- en zwartwit illustraties.
De afwerking van de E3-weg is niet alleen aanleiding geweest tot
inhuldigingsfeestelijkheden en Zuidnederlandse ontmoetingen, maar tevens tot het
verschijnen van dit mooie kijkboek, waarvan de algemene samenstelling en de
eindredactie in handen was van Julien Van Remoortere.
Na de inleiding, door Gedeputeerde Leopold Gillon en Minister van Openbare
Werken Califice, volgt het eerste deel over de sociaal-economische betekenis van
de E3 (Achiel G. Samoy), dat de E3 situeert in het Europees en Belgisch verkeersnet
en ook de kosten afweegt tegenover de voordelen, welke ons land ervan kan
verwachten. Een zeer boeiende studie over de technische aspecten van de autosnelweg
wordt ons daarna geboden door de Ingenieurs Jan Coene en Jozef Casier, die op
bevattelijke manier ingaan op de problemen, die een zo reusachtig werk meebrengt
en waarvan de Kennedytunnel ongetwijfeld het voornaamste is. Het derde deel, dat
door Julien van Remoortere zelf werd geschreven, handelt over het landschap- en
stedeschoon langs de E3: een zeer belangrijk hoofdstuk omdat het toont hoe een weg,
die onbarmhartige vernielingen heeft gebracht in het traditionele landschap van
Vlaanderen, toch ook kan bijdragen tot de waardering en kennis van datzelfde
landschap en van de oude cultuurnederzettingen, die onze kunststeden zijn. Ook op
dat laatste plan, dat voor ons belangrijker is dan de economie, kan de balans positief
uitvallen.
Een dergelijk boek moet door de illustratie spreken meer dan door de tekst. Het
gebruikte fotomateriaal is gewoon schitterend en komt door de layout van Philippe
Boxy zeer goed tot zijn recht, waarin ook de duidelijke tekeningen en tabellen werden
geïntegreerd.
Een belangrijke aanwinst voor de reeds zeer rijke reeks toeristisch-geografische
boeken, die door Lannoo werden op de markt gebracht.
Lutgart Dusar, Doorheen het leven en werk van Felix De Boeck (o 1898): zijn
vormingsjaren en deelname aan de modernistische kunststrekkingen van de twintiger
jaren, geplaatst in het kader van de Europese- en Belgische kunstevolutie, Proefschrift
aangeboden tot het verkrijgen van de graad van licentiate in de Kunstwetenschappen
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aan de Kath. Universiteit Leuven, Promotor Prof. Dr. Valentin Denis, Leuven, 1973;
twee boekdelen, 223 en 106 blz., geïllustreerd.
Het betreft hier een gestencilde uitgave in zeer beperkte oplage, maar toch oordelen
wij het gewettigd dit werk hier te presenteren omdat het een goed werk is en het onze
ere-dekenplastische kunsten betreft; bovendien is het iets ongewoons dat aan onze
universiteiten een levend kunstenaar het voorwerp uitmaakt van een
licentiaatsdissertatie.
Het eerste boekdeel zet in met een uitvoerige bespreking der kunstevolutie in het
Westen (p. 12-37) en in België (p. 38-82), een overzicht dat lang is uitgevallen, maar
volstrekt noodzakelijk is voor de situering en het begrip van De Boecks oeuvre. Het
evolutiebeeld beantwoordt misschien wat te zeer aan de Brusselse en Franse visie,
die graag de ontwikkeling herleiden tot ‘des recherches formelles’. Daarna volgt een
diepgaand onderzoek van De Boecks leven en artistieke ontwikkeling tot 1930. Deze
gebeurt over meer dan dertig afzonderlijke paragrafen, waarin een schat van gegevens
zijn ondergebracht. De meeste werden rechtstreeks door de schilder zelf medegedeeld
en konden geconfronteerd worden met de bestaande literatuur. Voor het geval van
De Boeck is dat zeer belangrijk, omdat hij in de abstracte kunst wel een heel speciale
plaats inneemt (p. 83-217).
Dat deze literatuur zeer uitgebreid is blijkt overduidelijk uit boekdeel II, waarin
een bibliografie van 35 blz. voorkomt (p. 60-94). Het deel brengt verder nog gegevens
i.v.m. de tentoonstellingen, musea e.a. (p. 2-59 en 95-106).
Jozef Droogmans, Trudo Hoewaer e.a., 55 Limburgers aan het woord, Uitg.
Vereniging van Limburgse Schrijvers, Hasselt, 1973; 227 blz., 200 fr., giro 434542
Vereniging van Limburgse Schrijvers, Hasselt.
Met dit boek wil de Vereniging der Limburgse schrijvers meer bekendheid
schenken. Men vindt er 16 gedichten (M. Beerten, L. Benats, P.G. Buckinx, A.
Buckinx-Luyckx, L. Clerinx, B. Cuppens, C. Haesaert, E. Heidbuchel, B. Mesotten,
M. Obiak, Ph. Rotsaert, A. Theatre, J. Tulkens, J. van Baelen, W. Herckenrode,
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M. Vriamont) en eveneens 16 novellen en korte verhalen (G.P. Baert, J. Colson, M.
Demunck, V. Droogmans, A. Dusar, J. Geurts, J. Ghysen, J. Gilissen, R. Jaenen, M.
Rutten, J. Schulpen, R.J. Seghers, R. Swartenbroekx, L. Swerts, N. Vantina, G.
Wulms). Verder 5 romanfragmenten (C. Bertrand, J. De Freine, D. Janssens, H. Prijs,
R. Schoofs), 1 toneelfragment (P. Leenders) en een aantal essayistische teksten (J.
Custers, E. Franquinet, H. Leynen, E. van der Donck, M. Bussels, M. Frère, P. Peeters,
A. Thys, D. Calsius-Visser, M. Custers, T. Hoewaer, J. Droogmans, H. Jespers, B.
Kemp, J. Notermans, L. Verbeeck). Daarmede wordt bewezen dat ook op literair
gebied de vitaliteit van Limburg niets te wensen overlaat.
A.S.
Raoul M. De Puydt, Een menselijke revolutie. Brokstukken uit een dichterlijke rede
tot de mensen met beschouwingen over de zin van leven en sterven. Dilbeek, Van
Cutsem ‘De Postiljon’, 1973, 102 blz.
In drie opdrachten, drie delen (Ons sterven vermenselijken, Ons leven
vermenselijken, De stad der mensen) en een afscheidsboodschap spreekt deze jonge
jurist (o 1944), specialist internationaal recht, de mens (‘liefste vriend mens’) toe
vanuit zijn sinds jaren neergeschreven bedenkingen over leven en dood.
Om meer dan persoonlijke redenen boeit mij een ‘marginaal’ uitgegeven publicatie
met een dergelijke titel. Die aandacht steunt op een paradoxale ervaring. Ik meen,
zoals de auteur, ook te horen tot de generatie die in de actie en/of het woord min of
meer rechtstreeks de ‘revolutie’ heeft meegemaakt. Het was een opwindende tijd,
uitermate rijk aan fantasie en uitzonderlijke emoties. Voor het ogenblik is die generatie
echter uiteengeslagen: weinigen gaan verder met de harde actie, een belangrijk
gedeelte is ontgoocheld en zelfs bitter mislukt, enkelen zoeken verder, los van elkaar,
op zeer verscheiden gebieden, een diaspora in het establishment. En ondertussen
meldt zich reeds een nieuwe generatie aan, voor wie de ‘revolutionaire’ gebeurtenissen
van voor enkele jaren geschiedenis zijn.
Vanuit deze achtergrond heb ik de ‘rede’ gelezen, of beter, ‘aanhoord’ met hoop
en vrees. En tot mijn spijt moet ik bekennen dat eerder mijn vrees bevestigd werd.
Een dergelijke idealistische visie, gevuld met een zo traditionele en beperkte inhoud,
bewijst meer de onduidelijkheid van onze situatie, dan ze enig perspectief biedt voor
de toekomst. Het uitgangspunt is zonder twijfel echt en waardevol. Geconfronteerd
met eindigheid en dood doorbreekt een mens veel illusies en vergroeiingen in zijn
bestaan, en kan de werkelijkheid aan u en mij in al haar hardheid en heilzaamheid
verschijnen. Ontmoedigend is evenwel dat dit waardevolle uitgangspunt al gauw
afgedekt wordt door een uiteenzetting en een taal die de werkelijkheid verduisteren
en ‘idolen’ (in de oorspronkelijke zin van schijnbeelden) scheppen. Dat brave gebral
van een soort contestatie, die vrijblijvende beschouwingen over alles en nog wat, tot
en met de ‘geschiedenis van het mensdom’, dat verlammende ‘moeten’ - wat zou er
niet allemaal ‘moeten’, waar ik en de mensen met wie ik leef en werk op verre na
niet bij geraken? -, een ‘oplossing’ die in handen van kunstenaars en juristen zou
liggen, het is alles zo onwerkelijk en zo frustrerend.
Zouden wij in deze tijd niet liever nog wachten en zwijgen, dan onze toevlucht te
nemen tot de ‘retorica’? Zouden wij niet eerst de stilte opzoeken, om vandaar uit met
de mensen systematisch en hardnekkig te werken in de materie en in de ideeën, om
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lijdzaam onder te gaan in de vele onechte en afmattende relaties en vooral in het
kleine aantal echte, om misschien ook opnieuw onder te gaan in de natuur en in het
geloof? Zouden wij niet geduldig ‘deze tijd’ - inderdaad, wij hebben de tijd
uitgevonden! - overwinnen door de beelden van harmonie en utopie voor-zichtig te
hanteren als voor-lopige, hoewel onmisbare modellen en hypothesen van onze kant,
in afwachting dat de werkelijkheid, die zich inderdaad verborgen heeft achter onze
uitkomstloze dromen van macht, zelfgenoegzaamheid en zekerheid, opnieuw te
voorschijn treedt in een veel rijker en omvattender manifestatie? En toch, luister naar
de ‘rede’ van De Puydt.
Georges Daemen, Soms teken ik mij clown (Yang Poëzie Reeks, 38), Gent, 1973; 40
blz. Georges Daemen (o 1948 te Helchteren en woonachtig te Heusden) zoekt in deze
33 stukjes nog duidelijk naar een eigen poëtische identiteit. De grondintentie is zeker
het nieuw realisme, waarvan de poetica tot uiting komt in campanula glomerata en
remi 1. Hier blijkt weer eens het delicate van de realistische stijl. De in poëzie zo
noodzakelijke afstand ten overstaan van de werkelijkheid wordt in het realisme
uiteraard een moeilijke en subtiele opgave, daar de vlucht in de Poëzie uitgesloten
is. In twee richtingen heeft de dichter hier en daar de moeilijkheid niet aangekund.
Afstandloze banaliteit en overspannen idealisme zijn beide af te keuren. Vooral dit
tweede euvel wreet sommige overigens gelukte gedichten aan. De bekentenis waarmee
de bundel besluit, namelijk dat de dichter schrijft vooral om het geloof in het leven
warm te houden, en dat hij hoopt het lang vol te houden, getuigt van een
buitenpoëtische ingesteldheid die haar eigen rechten heeft, maar hier schadelijke
gevolgen met zich meebrengt. Vanuit een dergelijke bedoeling wordt ook de iets te
nadrukkelijke aanwezigheid van het eigen ik en van God begrijpelijk. Dit te zware
ik botst met het clown/circus-thema van o.m. het titelgedicht, al is dan weer een
stukje als stilleven het citeren overwaard. Sporadisch maakt het nieuw realisme een
grensoverschrijding, en dit zowel achteruit naar de experimentele poëzie als zijwaarts
naar het nauw verwante maatschappijkritische gedicht. Niettegenstaande enkele
onduidelijke en minder geslaagde gedeelten biedt deze bundel een aantal
bevreemdendgewone notities van de realiteit. In enkele van de beste gedichtjes
manifesteert zich betreffende de natuur en vooral betreffende de liefde een persoonlijk
gevoel, te rijk om in de smalle mogelijkheden van het realisme zijn expressie te
vinden.
Richard Dewachter, Retenuto I. Oranje-uitgaven, Bergerven 29, Neeroeteren,
1973. 143 pp., 160 fr.
De muzikale tempoaanduiding ‘retenuto’, ‘ingehouden, langzamer’, karakteriseert
goed de stemming en de sfeer van deze bundel. Bezinnende stukken, ontstaan
gedurende lange tijd en vooral de laatste jaren, komen hier samen onder de titels
‘Vlaanderen’, ‘Bezinning’, ‘Varia’ en ‘Aan vrienden’. Voor de vijfenzeventigjarige
Richard Dewachter (o1897 te Puurs, auteur van talrijke novellen, romans,
beschouwende stukken, werken over gestigmatiseerden) liggen ongetwijfeld nog
twee andere betekenissen opgesloten in het woord ‘retenuto’. De dichter ‘weerhoudt’
zich van ‘-ismen en literaire moden’ om in alle eenvoud, direct en verstaanbaar de
mens toe te spreken. En wat hij vanuit die bedoeling te zeggen heeft, is hetgeen hij
als oudere man ‘weerhoudt’ uit zijn levenservaring, het blijvende voor hem en de
boodschap voor de lezer. De speurder naar ‘literatuur’ zou terecht heel wat kritiek
kunnen uitbrengen op dit werk. De intentie van de auteur ligt evenwel op het vlak
van de persoonlijke ervaring en het geëngageerde getuigenis. Enkel wie bereid is de
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verwoording van een overtuigde levensgeschiedenis te aanhoren, mag deze verzen
lezen. In een nauwelijks gevarieerde klassieke vormgeving bezingt de dichter op een
romantische wijze de Schelde, de zee en Vlaanderen, overweegt hij zijn menselijke
eindigheid en de verhoopte rust in God, voelt hij mee met de natuur en het geschonden
leefmilieu, de vereenzaamde mens en de crisissituatie van het kerkgeloof, herinnert
hij zich weemoedig het eigen leven en afgestorven vrienden als Felix Timmermans,
Jan Hammenecker..., en huldigt de levende als Maurice Gilliams, Wies Moens...
Twee stukken zijn gewijd aan de nagedachtenis van Broeder Max, wiens portret van
de dichter tegenover de titelpagina is gereproduceerd.
Jo Verbrugghen, De boom Yggdrasil. Tekeningen van Raf Cleeremans. Uitgeverij
E. Veys, Tielt, 1973, 139 pp.
Dit werk van Jo Verbrugghen (o1931), aan wie in ons Jaarboek '73 een uitvoerig
portret gewijd wordt, verscheen eerst in het decembernummer '72 van het N.V.T.
Het werd bekroond met de Prijs van Deurle als beste poëtische tekst tussen juni '72
en juli '73 verschenen in één der Vlaamse tijdschriften.
Het poëtisch proza van dit meditatieboek loopt over elf hoofdstukken, betiteld met
de eerste elf letters van het Hebreeuwse alfabet, en elk voorzien van een ondertitel,
die soms symbolisch verband houdt met de letter. Het rijke symbolenmateriaal vond
de auteur in de bijbelse en andere oosterse culturen, enkele gegevens zijn ontleend
aan de Germaanse oudheid. Hiermee her-haalt de auteur op mythische wijze de bijbel.
Of beter, doorheen de auteur spreekt het ‘woord’, de ‘boodschap’ over de onzegbare
eenheid en het zegbare van de dualiteit, over de nauwelijks te vatten oorsprong, over
de meesleurende tijd en het overspannende nu, over de tocht door de woestijn en de
onherbergzame leegte, over kwaad en oordeel, on-
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voldaanheid en liefde, spreken en vertwijfeling, over het lied en de overwinning van
de hergeboorte. In het eigentijdse geweld van oorlog en wreedheid, terwijl midden
verbijstering en wanhoop de stroom van het bestaan voorbijtrekt, wordt de zon aan
het kruis geslagen. Midden in de nacht breekt de lente open. De nieuwe stad met
haar zingende naam daalt uit de hemel. De boom Yggdrasil overwint bloeiend de
verdorring. Met zijn wortels tot aan het middelpunt van de aarde en zijn kruin tegen
de hemel aan staat de boom van het leven, de kosmische boom, rechtop. Tussen
chaos en vestiging spreekt het ‘woord’, helder en onvatbaar als water. Het roept de
werkelijkheid op, het wekt de dichter als zijn instrument en doet de toehoorder
luisteren. ‘Het woord is mijn woning. Geen huis is leeg als dit’. Deze
profetisch-filosofische tekst is de taal, de manifestatie van het grote gebeuren zelf,
waar roepende noch luisteraar buiten staan. De tekst is de herhaling van dé tekst, het
her-beginnen van het schrijven zelf, het middelpunt dat tevens grens is, de unieke
algemeenheid. De speciaal voor deze uitgave gemaakte tekeningen van Raf
Cleeremans - tegenover de tekst op de onpare bladzijden - dragen als een soort
hiërogliefen op hun wijze bij tot de symbolische zin en de teken-waarde van het
geheel.
Paul Thoen

boeken over kunst
Flämische Jugend- und Kinderbücher, 42 pag., geïll., uitgave van de Vereniging
Schrijvers voor de Jeugd, Antwerpen.
Van 16 oktober tot 16 november had in München een internationale tentoonstelling
van jeugdboeken plaats, een initiatief, dat navolging verdient in tal van andere landen.
Te dezer gelegenheid gaf de Vereniging van Schrijvers voor de Jeugd een brochure
uit over het Vlaamse jeugd- en kinderboek (in het Duits uiteraard). Het is een zeer
goed verzorgde en rijk geïllustreerde publicatie geworden, een voorbeeld van hoe
het nou moet met onze culturele uitstraling, want wat voor onze jeugdauteurs mogelijk
gemaakt werd, zou ook kunnen voor de romanciers, de dichters, de schilders,
beeldhouwers, etsers, enzovoort, en dat dan in de grote Europese talen. Alleen maar
kwestie van wat krediet én de mensen aan het werk zetten, die het kunnen.
Albert van Nerum, voorzitter van V.S.J., verklaart in zijn inleiding wat dient
begrepen te worden onder ‘Vlaamse’ jeugdschrijvers (die uiteraard in het ‘Nederlands’
schrijven!).
Krijgen wij dan een hoofdstuk ‘Das flämische Jugendbuch’, waarin M.-Cl.
Verbeeck-Luts en Fred de Swert een geschiedkundig overzicht opmaken over het
Vlaamse jeugdboek en kundig inventariseren wat Vlaanderen nù bezit aan potentieel.
Ook over informatiebronnen en kritiek wordt even gehandeld, maar in deze
opsomming ontbreken m.i. de dan toch informatief belangrijke deeltjes ‘Koren zonder
Kaf’, samengesteld door Hendrik Jespers (o.m. met de volledige bibliografie van
niet minder dan 16 auteurs, onder wie de belangrijkste uit Vlaanderen). Dit moet wel
goed gemaakt worden in een eventuele volgende druk of vertaling in een andere taal!
Volgen dan 20 pagina's biografieën, met zeer veel auteursportretten, een echte
galerij van Vlaamse jeugdauteurs, waaarin ik geen hiaat vond en waarvoor Cyriel
Verleyen en Fred de Swert gelukwensen verdienen.
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De brochure sluit af met een opgave van de tentoongestelde boeken (wat een
rijkdom!) en een lijst van de uitgeverijen. Kortom, een uitgave, die méér dan nodig
was en die beslist rijke vruchten zal afwerpen!
j.v.r.
Paul de Raedt: Het leven en werk van I. Stravinsky, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 48
pag., gebrocheerd, 30 fr.
Het eenentwintigste deel uit de serie ‘Meesters der Toonkunst’. Als het ware in
een notedop het leven en het werk van de geniale componist, maar ‘notedop’ heeft
hier helemaal niks pejoratiefs. Het is voor de auteur integendeel een niet geringe
opgaaf geweest om zo bondig, tevens zo bevattelijk, het leven van Stravinsky te
schetsen. Een verklaring van muziektermen en een discografie verhogen nog het nut
van deze uitgave.
Jos Van Rooy
Marianne Roland Michel, L'Art et la Sexualité, Collection Via - Vie affective et
sexuelle 24, Uitg. Casterman, Doornik, 1973; pocketboek, rijk geïllustreerd, 218 blz.,
90 fr.
De reeks waarin dit werkje verschijnt is gewijd aan de pedagogisch-etische
problematiek in verband met de sexualiteit, waarbij standpunten ingenomen worden
die niet noodzakelijk aan een christelijke visie volledig beantwoorden. Dat is hier
ook het geval vermits schrijfster haar onderwerp los van alle systematiek en sterk
individualistisch behandelt: een onderwerp dat ongetwijfeld zeer actueel is en waarbij
zij alles behalve puriteins tewerk gaat, maar beslist artistiek onverantwoorde en door
commerciele doeleinden geïnspireerde erotiek verwerpt.
De uiteenzetting is zo weinig theoretisch mogelijk, vermits voortdurend gewezen
wordt naar voorbeelden uit literatuur, schilderkunst en beeldhouwkunst. Het volstaat
de titels van de hoofdstukken en enkele ondertitels op te sommen om onze lezers
over de inhoud in te lichten: Du geste au langage (au commencement était le sexe)
- Art sacré, art profane (similitudes expressives, sadisme hagiographique, la sexualité
dans le Bible) - Nu et nudité - La jeune fille et la mort - Sexualité et châtiment Erotisme et/ou pornographie (morale et tabous) - Texte ou prétexte (tous les prétextes
sont bons) - L'invitation au voyage (les pélérins de Cythère) - Beauté, amour, volupté
- Amour et création; l'artiste et son oeuvre (désir et contemplation, l'art comme
possession, Picasso le peintre-voyeur, volupté et création artistique) - Art, sexualité,
psychanalyse - Art et société; éthique et esthétique - L'art éternise l'amour.
Martin Heidegger, Brief over het Humanisme, Nederlandse Heidegger Bibliotheek,
Lannoo, Tielt, 1973; 136 blz., 230 fr.
Heidegger, die naam klinkt reeds als horend tot het verleden. Er is zo veel gebeurd
sedert ‘Sein und Zeit’ in 1927 verscheen en de filosofie lijkt nu na de marxistische
rage en temidden de puinen, die het structuralisme veroorzaakte, wel erg
gediscrediteerd. Zij deelt hierin het lot van de godsdienst en van de kunst in de ogen
van de massa. Maar gelijk voor de kunst en de godsdienst hebben de pessimisten
ook wat de filosofie betreft ongelijk.
Zoals de inleiding zegt is de belangstelling voor Heidegger nog steeds groot, niet
alleen bij filosofiebeoefenaars maar ook bij intellectuelen, letterkundigen en
kunstenaars. De vertaling van zijn ‘Brief über den Humanismus’ (1947) zal voor hen
zeer welkom zijn. Heidegger antwoordt er op vragen, die voor hen essentieel zijn in
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verband met het humanisme en de ethiek. Hij doet het in een taal welke begrijpelijker
is dan die van zijn overige werken, de tekst is nogal beknopt (40 blz.), de vertaler
zocht nadrukkelijk het vocabularium te vereenvoudigen, een stevige analyse gaat
hem vooraf, de verklarende notities zijn zeer uitvoerig (55 blz. kleindruk). De
behandelde vragen zijn van die aard, dat zij Heidegger toe laten de kern zelf van zijn
stelsel weer te geven en enkele misverstanden recht te zetten nl. dat zijn stelsel zou
irrationeel zijn, alle waarden loochenen, een ‘hiernamaals’ uitsluiten, atheïstisch en
nihilistisch zijn. Meteen wordt ook door Heidegger gewezen op het misbruik dat
gemaakt wordt van de term ‘Humanisme’ (o.m. in verband met de vrijzinnigheid).
Roger Avermaete, Tussen beitel en penseel. Over schilders, beeldhouwers, graveurs
en tekenaars, Uitgeverij Lannoo, 1973; 168 blz., 148 fr. Als verzamelaar van
anecdoten over kunstenaars heeft de auteur waarschijnlijk zijn gelijke niet. Het is
gelukkig dat hij wederom een aantal hiervan heeft gebundeld. Anecdoten onthullen
dikwijls meer i.v.m. de persoonlijkheid van een kunstenaar dan holle theoretische
beschouwingen, waarvoor de echte kunstenaars de schouders ophalen. De lijst der
Vlaamse artiesten waarover Avermaete verhaalt is te lang om hier over te schrijven,
maar zeer grote figuren komen erin voor.
Wat ons minder behaagt is de toon die de auteur gebruikt. Hij heeft gedurende
tientallen jaren met zoveel kunstenaars omgegaan die in hun loopbaan hetzij
bevoordeligd hetzij benadeligd werden door wat hij zich gewaardigen zou over hun
werk in artikels, juries of commissies te oordelen. Wie zo lang de onmacht van de
kunstenaar tegenover de criticus heeft ondervonden en dus ook het voorwerp was
van veel vleierij, krijgt vanzelf een lage dunk over de kunstwereld: stilaan gaat hij
een biezonder soort ijdelheid en eigenwaan ontwikkelen, die hem de kunstenaars
van uit de hoogte doet bekijken. Terugdenkend aan zijn carrière verkneukelt hij zich
in de herinnering aan het spektakel dat hij zovele jaren heeft
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aanschouwd. De ‘mémoires’ van Avermaete zijn onbarmhartig en vernietigend voor
vele kunstenaars, maar zij zijn o.i. ongewild soms nog meer vernietigend voor de
criticus zelf: of moet men de schuld geven aan het sociaal ‘systeem’ waarvan handige
penneridders een dankbaar gebruik maken. Wat geldt voor critici geldt
vanzelfsprekend nog meer voor staatsambtenaren, die zich met plastische kunsten
onledig houden.
H.D.L. Vervliet e.a., Liber Librorum. 5000 jaar boekkunst, Uitg. Arcade, Brussel,
1973. Voorwoord van H. Liebaers; formaat 27,5 × 31, 500 blz., 112 illustraties in
kleur en 152 zwartwit, geheel linnen band met stofomslag en cassette; 3.900 fr.
De samensteller van deze luisterrijke uitgave die verschijnt in het kader van het
Internationaal Unescojaar van het Boek, is hoofdbibliothecaris aan de Universiteit
te Antwerpen, waar hij voordien aan het Plantin-Moretus-Museum was verbonden.
Zelf heeft hij een afzonderlijk onderdeel voor zijn rekening genomen, maar hij is
vooral de knappe architect geweest, die de medewerkers koos, hun opdracht bepaalde
en alles tot een harmonieus geheel ordende.
De vroege geschiedenis - Mesopotamië, Egypte, Maya's en Azteken - wordt
behandeld op nogal beknopte wijze door David Diringer (Tel Aviv). Ook het boek
in het Oosten krijgt een in verhouding beperkte bespreking: de Hebreeërs (D.
Diringer), de Islam (N.M. Titley, London), Centraal Azië (Emel Esin, Ankara),
Christ. Aziatische handschriften (R.F. Hosking London), China (M. Gimm, Köln),
Japan (K. Gardner, London), Indië, Ceylon en Zuid-Oost Azië (A. Gaur, London).
Het British Museum, dat de voornaamste Westerse collecties bezit op dat terrein,
werd vanzelfsprekend in grote mate ingeschakeld.
Het schitterendste deel van het ‘Liber Librorum’ is dit over het handschrift in het
Westen (blz. 182 tot 380). Ter inleiding wordt er gehandeld over de rol en de codex
in de Grieks-Romeinse Oudheid (K. Wetzmann, Princeton), en over het Byzantijnse
manuscript (Ch. Delvoye, Brussel). Dan volgt de luister van de ‘duistere’
Middeleeuwen: de Middeleeuwse verluchtingskunst (A. Boutemy, Brussel), de
Gotische manuscripten in Engeland (N.J. Morgan, Norwich), in Frankrijk (M. Thomas,
Parijs), de Nederlanden (A. De Schrijver, Gent), Duitsland (P. Pieper, Münster),
Italië (L.M. Tocci, Rome) en de Renaissance (Mgr. J. Ruysschaert). Het valt op bij
de confrontatie van deze meesterwerken uit de Westerse wereld hoe men er het
volkskarakter ongerept in terug vindt en ook de karakteristieken die zich in de
schilderkunst van elk volk zullen ontwikkelen, die karakteristieken welke door het
universalisatieproces van de hedendaagse kunst als met een pletmolen weggevaagd
worden. Het deel sluit met de Middeleeuwse boekbanden (O. Mazal, Wenen). H.T.
Musper (Stuttgart) zet het deel over het gedrukte boek in het Westen in met de
xylografische boeken, maar concentreert zich wat te zeer op het Hoogduitse
taalgebied. Helmut Presser (Mainz) zingt de lof van zijn stadsgenoot Gutenberg. De
verdere evolutie wordt besproken door H.D.L. Vervliet voor de 15de en 16de eeuw,
F. Baudin en C. Lemaire (Brussel) voor de 17de tot 19de eeuw. P. Culot (Mariemont)
heeft het over de boekband van de 16de tot de 20ste eeuw. Het nawoord is van R.
McLead (Londen), die zich erover verbaast dat slechts in 1973 een overzichtelijke
studie over de gehele evolutie van het boek is verschenen.
In goed Latijn betekent ‘Liber librorum’: het boek der boeken, het boek bij uitstek.
Hier gaat het om een boek over de boeken. Maar de prachtige uitgave, die men ervan
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tot stand bracht met de uiterst verzorgde typografie en de schitterende illustratie
maakt er toch iets uitzonderlijks van, dat de bezitter zeer grote vreugden zal
verschaffen. Het zal ook voor de plastische kunstenaars grote waarde hebben, vermits
er zoveel aandacht geschonken wordt aan de boekverluchting, die tenslotte in alle
tijden met de creatieve kunst nauw verbonden is gebleven; zij is trouwens meer een
creatieve kunst dan een kunstambacht. De opzet was niet een wetenschappelijk maar
eerder een wetenschappelijk-vulgariserend werk te brengen, maar toch biedt de keuze
der medewerkers de hoogste wetenschappelijke waarborg. Bij elk artikel wordt door
een goede bibliografie de weg geopend voor verdere studie.
Paul Debrabandere, Kortrijkse Gevels van de XVIde eeuw tot het Empire,
Verhandelingen uitgegeven door de ‘Leiegouw’ IV, Kortrijk, 1973; 24 × 16,5 cm,
172 blz., 178 zwart-wit foto's en tekeningen, 250 fr. op giro 4865.04, De Leiegouw,
Kortrijk.
Na zijn historiek van de Kortrijkse schilderen beeldhouwkunst brengt De Leiegouw
n.a.v. het derde lustrum der vereniging een nieuwe studie van Paul Debrabandere
over de gevelarchitectuur. In tegenstelling tot Devlieghers inventaris van de Brugse
huizen gaat hij niet per straat maar chronologisch te werk. Ook is Kortrijk
vanzelfsprekend niet zo rijk als Brugge. Het heeft in de loop der eeuwen en in de
laatste honderd jaar uitzonderlijk te lijden gehad van het tijdsgebeuren enerzijds en
van de industrialisatie anderzijds, zoals ons redactielid Dr Henri Pauwels in zijn
inleiding terecht opmerkt. Ook het opsporingswerk is moeilijker, gezien de
afwezigheid van bevredigende bronnen over vroegere tijden. Dat alles verhoogt
slechts de verdienste van de auteur, die bijna 150 Kortrijkse gebouwen aan een ernstig
onderzoek onderwierp, een aantal dat velen ongetwijfeld zal verbazen; spijtig genoeg
is een groot deel ervan heden verdwenen, wat de belangrijkheid van de studie eerder
vergroot dan ze te verminderen. Moge dit boek een aansporing zijn om wat er nog
heeft stand gehouden te bewaren en zorgvuldig te restaureren, een taak waarvoor
ook de private sector dank zij dit werk zal kunnen gesensibiliseerd worden.

catalogussen
Suevia Sacra. Prühe Kunst in Schwaben, Ausstellung im Rathaus, Augsburg, 30.
Juni bis 16. September 1973; 216 blz. tekst, 223 blz. zwart-wit illustratie, een
twintigtal quadrichromieën en talrijke tekeningen binnen de tekst.
Deze lijvige catalogus heeft zijn plaats in de reeks monumentale catalogen, die in
de laatste jaren in Duitsland n.a.v. grootse historische tentoonstellingen tot stand
kwamen en waarvan ‘Rhein und Maas’ de bekendste is, vermits zij ook maandenlang
bij ons een groot sukses kende.
‘Suevia Sacra’ vertoonde trouwens met deze laatste tentoonstelling grote
gelijkenissen; in beide gevallen gaat het hoofdzakelijk om religieuze of met het
religieuze verbandhoudende kunst. ‘Suevia Sacra’ kwam tot stand bij de 1000ste
verjaring van het overlijden van St.-Ulrich, bisschop en patroonheilige van Augsburg,
en concentreert zich op de kunst die zich in de eerste eeuwen na de kerstening van
de Alamanen heeft ontwikkeld; hun grondgebied strekte zich uit over Elzas,
Zuid-Duitsland, Noord-Zwitserland en het Oostenrijkse Voralberg. Zoals voor ‘Maas
en Rijn’ zijn dus ook in deze tentoonstelling verscheidene landen betrokken ten
gevolge van historische verbrokkelingen. Het is niet de geringste verdienste van
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‘Suevia Sacra’ aan te tonen hoe het oorspronkelijke stamverband terug te vinden is
in de kunstwerken van thans onderling erg verwijderde landstreken. Chronologisch
beperkte men zich tot de periode van de 8ste tot de 13de eeuw.
Wetenschapsmensen uit drie landen (Frankrijk bleef spijtig genoeg afzijdig) hebben
aan het voorbereidende werk bijgedragen, zodat de honderden samengebrachte
stukken een wetenschappelijk verantwoorde begeleidende tekst konden krijgen in
deze voorbeeldige catalogus. Niets dan lof over de inleidende studies van Herman
Tüchle (Kirche in Schwaben), G.M. Ritz (Glaube und Frommigkeit in Schwaben),
J. Werner (Vorkarolingische Zeit), A. Schädler (Stein- und Holzskulpturen in
Schwaben), H. Fillitz (Elfenbein- und Bronzearbeiten), H. Müller
(Goldschmiedarbeiten), F. Mütterlich (Buchmalerei), S. Müller-Christensen (Textilien)
en G. Frenzel (Glasmalerei). Merken we tenslotte op dat de samenstellers, o.l.v. Dr
Bruno Bushart, niet toegegeven hebben aan de voor de handliggende tendens om
een zo groot mogelijk aantal stukken op te stellen, zodat de catalogus menselijke
verhoudingen kon behouden, zoals ook de tentoonstelling erg overschouwelijk was.
De catalogusprijs (10 DM) is uiterst laag; het boek kreeg trouwens een derde druk.
Hedendaagse Italiaanse beeldhouwwerken, Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis,
Brussel, 26/10 tot 2/12/1973. Tweetalige catalogus, 22 × 29,5 cm, 80 blz., bijna 100
illustraties. De Italiaanse beeldhouwkunst van de laatste decenniën is ongetwijfeld
een der meest inte-
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ressante en der belangrijkste tevens voor de internationale kunstevolutie. Het was
dan ook een lovenswaardig initiatief n.a.v. de 25ste verjaring van het
Belgisch-Italiaans Cultureel Accoord een overzichtelijke tentoonstelling ervan naar
Brussel over te brengen en ze in het Museum van het Jubelpark te confronteren met
de Antieke beeldhouwkunst, zoals R. De Roo in zijn inleiding schrijft. Een uitstekende
ontwikkelingsschets door Fortunato Bellonzi volgt hierop, waarin de inzichten van
de samenstelllers - de ‘Quadriennale Nazionale d'Arte’ van Rome - worden belicht
met gebruikmaking van gereproduceerde werken, die niet in de tentoonstelling
voorkomen. De auteur reageert er terecht o.m. tegen de tendens van Langui om de
Italiaanse beeldhouwkundige ontwikkeling te reduceren tot ‘des expériences
plastiques’.
De tentoonstelling zelf bevat niet minder dan 69 werken, welke alle gereproduceerd
worden in de catalogus en die 35 kunstenaars aan bod brengen, de meesten met twee
werken. De cataloog is dus niet het minst om zijn reprodukties uiterst belangwekkend.
De werken dateren van 1893 tot 1973, maar in feite behoren de negen tienden tot de
periode na 1945. De tentoonstelling laat zowel Gilioli (Fr.) als Paolozzi (Eng.) aan
het land waar zij hun kunstactiviteit hebben, wat gewettigd is, maar wij betreuren de
afwezigheid van Constantino Nivola. De verschillen tussen de Franse en de
Nederlandse tekst lijken ons niet in het voordeel van deze laatste.
Het Stedelijk Museum van Amsterdam zet zijn reeds lange reeks informatief boeiende
catalogen verder.
Met Gérard Titus-Carmel was men reeds aan nr. 541. Deze Parijzenaar, die
exposeerde van 17/3 tot 6/5, is 31 jaar en een specialist in diepdruktechnieken, die
hij gebruikt voor intrigerende geometrische figuren, die deels geimiteerd deels
gecreëerd zijn. De onderwerpen zijn bollen, dozen, beschadigingen, breuken, steeds
uitsluitend zwart-wit.
Flup & Ju Bedrijf (13/4 tot 20/5), het echtpaar Pierre Schwartz uit Schore/Zeeland,
brengt situaties en acts, die fotografisch weergegeven worden en waar allerlei gekke
ijzeren tuigen aan te pas komen, plus de kinderen. Erg ludiek en kinderlijk, maar op
de duur nogal vermoeiend om het te blijven grappig vinden. Men kan wel begrip
opbrengen voor het geduld waarmede zoveel brol werd aaneengelast, geklopt en
geschroefd.
Met Art = Ben was Ben Vautier himself van 6/4 tot 20/5 te Amsterdam te gast,
wat aanleiding was voor een sterk gedocumenteerde cataloog over dit fenomeen van
het neo-realisme, fluxus en de art total. De extravagante en klowneske esbattementen,
die de man inzette bij de opening van zijn brolwinkeltje te Nice in 1958 heeft hij,
zoals de cataloog chronologisch verhaalt, op een steeds ruimere schaal ontwikkeld,
met een fantasie zonder grenzen en een niet mindere zelfzekerheid en vertrouwen in
het slikvermogen van de kunstminnaars der jaren zestig.
De toernee Peter Blake, die Hamburg, Brussel en Arnhem aandoet, was van 28/9
tot 18/11 in het Stedelijk. Een kunst, die niet zonder echt vakmanschap de triviale
dingen uit het Engelse kleinburgerdom ten tonele voert, met gebruikmaking van
foto's en collages binnen het kader van het schilderij. Ook wel eens objectkunst en
kitsch van allerlei allooi, o.m. prentkaarten. Blake beklaagt er zich over dat zijn kunst
niet meer zoveel belangstelling krijgt, waarmede hij het lot deelt van zijn Pop-genoten.
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Hij is amper 42 en reeds aan de grote internationale retrospectieven toe. Wat gaat
alles vlug heden...
En tenslotte de beroemdste onder de makers van grappige smeed-, las- en
schroefconstructies, de Zwitser Jean Tinguely (21/9 tot 25/11), wiens
‘Eureka’-skulptuur we in 1964 te Lausanne mochten aanschouwen en die ons sedertien
altijd blijft vermaken. Toen had hij nochtans reeds heel wat achter de rug, zoals de
tentoonstelling te Amsterdam aantoont; zijn associatie met Niki de Saint Phalle was
ook reeds 7 jaar oud. Deze cataloog is retrospectief opgevat en erg leerzaam over
een figuur, die zelf erg leerzaam is voor het aanvoelen van deze tijd, waarin hij op
zijn manier een soort J.-J. Rousseau is: beide zijn derivaten van de uiterst
geciviliseerde en ziekelijk preciese Zwitserse samenleving, een soort antilichamen.
Met de James Rosenquist-tentoonstelling (5/10 tot 2/12) zit men weerom in de
Amerikaanse Pop, waarvan de gewezen reclame-schilder een der topfiguren was. Er
werden hoofdzakelijk grafische werken vertoond, vrij eenvoudig en ongekunsteld
maar toch zeer dure edities, die het succes van de meestal eraan beantwoordende
schilderijen verder uitbaten.
Nr. 548 Allen Ruppersberg is geen cataloog maar moet ervoor doorgaan: ‘this
publication stands for catalogue’ heet het. Het bestaat inderdaad enerzijds uit een
reeks onbegrijpelijke scenes met een even onbegrijpelijke verklarende tekst en
anderzijds uit een gesofistikeerd drievoudig foto van de artiest voorzien van een
gesofistikeerde dialoog (5/10-25/11).
200 jaar Koninklijke Academie Oudenaarde, 1773-1973.
Een uitgave naar aanleiding van een feestelijke viering in het cultuurcentrum Abdij
Maagdendale. Rijksinspecteur Van Looy verhaalt de geschiedenis der instelling vanaf
Maria-Theresia tot heden, gevolgd door Mevr. Tulleken die dieper ingaat op het
innerlijke leven en de evolutie ervan. De huidige bestuurscommissie en het
lerarenkorps o.l.v. Directeur Michiel Leenknegt worden daarna terecht in de bloempjes
gezet. Enkele mooie foto's geven een idee over de onderscheiden secties van deze
bloeiende school, aan de welke zoveel kunstenaars hun opleiding hebben te danken.
Ad multos annos, Academia!
Zeegezichten van Rik Bourguignon, Staatsdomein van Gaasbeek, 3 tot 31 okt. 1973.
Deze belangwekkende tentoonstelling werd, zoals in vorig nummer reeds vermeld
werd, ingericht n.a.v. de zeventigste verjaardag van de gekende marine-schilder door
de Davidsfondsgewestbonden van ‘Zennevallei’, ‘Payottenland’ en ‘Vilvoorde’, die
aldus hulde wensten te brengen aan een vooruitstrevende Vlaming, voorzitter van
DF-Diegem en gewezen beheerder van het Vlaamse Volkstoneel. Bij deze gelegenheid
werd een keurige catalogus, formaat 29 × 21 cm, uitgegeven. Clem de Ridder, thans
Directeur van het Contact- en Cultuurcentrum Brussel, schreef er een ontroerde
inleiding voor, terwijl G. Van den Berghe uitvoerig uitweidt over het leven en het
werk van de kunstenaar, aan wie veel artiesten grote dank zijn verschuldigd om wat
hij meer dan dertig jaar op allerlei gebied voor hen deed. De kleurreprodukties in de
catalogus illustreren vanzelfsprekend zijn werk als marine-schilder, waarvoor hij in
binnen- en buitenland hoge waardering heeft verworven. Aan elk zeegezicht gaf hij
een dichtvers als ondertitel.
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De glans van Prémontré. Oude kunst uit de Witherenabdijen der lage landen, Abdij
van Park-Heverlee, 15 september - 11 november 1973; 384 blz., 48 illustraties, 250
fr.
Een lijvige cataloog vergezelde de merkwaardige tentoonstelling, die als bekroning
van het Abdijenjaar in Park-Heverlee plaats had op initiatief van burgemeester F.
Cnops, die ook het werkcomité voorzat, m.m.v. de Norbertijnerabdijen zelf en
verscheidene openbare lichamen en kunsthistorische instellingen. De neerslag van
al deze studies en opzoekingen vindt men in de catalogus, waarvoor ook de Leuvense
conservator J. Crab grote diensten heeft bewezen. Het boek is zo gebouwd dat de
kunst- en historische stukken precies gesitueerd worden in het geschiedkundige kader
van hun oorsprong. Na de inleiding van burgemeester Cnops en de verantwoording
van conservator J. Crab ontwikkelt Dr. N.J. Weyns de geestelijke geschiedenis der
Witheren vanaf hun ontstaan te Prémontré in 1120/21 tot het einde van de 18de eeuw.
Prof. Dr. R. Van Uytven schreef een boeiende studie over de niet geringe politieke
rol, die de Norbertijnerabdijen gedurende acht eeuwen hebben gespeeld in de Lage
Landen, voornamelijk in het oude hertogdom Brabant. Aansluitend behandelt dezelfde
auteur hun sociale en economische betekenis. De treurige geschiedenis van de
onttakeling, nationalisatie en opheffing in het tweede deel van de 18de eeuw wordt
uit de doeken gedaan door Dr. L. Van Buyten. Het spreekt vanzelf dat de kunstwerken
in de loop van deze eeuwen erg te lijden hadden en voor een zeer groot deel verloren
gingen o.a. tijdens de godsdienstberoerten van de reformatie, bij de liturgische
hervorming na het concilie van Trente in de 17de eeuw, ten gevolge van het Jozefisme
en tenslotte door de Franse revolutie. Men kan zeggen dat zulks een reden te meer
was om over te gaan tot een inventarisering van wat thans nog overblijft, al is dit
ook vaak verspreid buiten de abdijen zelf in tal van parochiekerken, musea en
verzamelingen. Een ruime keuze werd in de tentoonstelling opgenomen: niet minder
dan 402 nummers. De catalogus, zoals trouwens de tentoonstelling zelf, groepeert
alles chronologisch bij elk der abdijen, waarvan telkens
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betekenis en geschiedenis met inbegrip van de afzonderlijke stichtingen bondig wordt
geschetst. Zo ontstond een bewonderenswaardige synthese van het opsporingswerk
dat voornamelijk door de witheren reeds over vele jaren gedaan is geworden, maar
waarvoor bvb. ook de K.U.L., o.m. dank zij tal van licentiaats- en doctoraatsstudies,
veel heeft toe bijgedragen. De bibliografie die in dit boek werd opgenomen is op
zich zelf reeds een belangrijke aanwinst; zij betreft niet alleen de hoofdstudies maar
ook elk der afzonderlijke abdijen, kerken en tentoongestelde stukken. Meteen groeide
het besef dat de Norbertijnerabdijen een essentieel element uitmaken in de
cultuurgeschiedenis van de Nederlanden. Dat is thans nog zo met Park, Averbode,
Tongerlo, Grimbergen en Postel.
Albijn Van den Abeele en de schilders van de Leie, Cultureel Centrum, Venlo, 15
sept./4 nov. 1973; 25 × 24 cm., 72 blz., 60 illustraties waarvan de helft in
quadrichromie.
Vlaanderen is de Culturele Dienst van Venlo wel veel dank verschuldigd om de
actieve belangstelling herhaaldelijk betoond voor onze kunst, waarvan o.m. de
Servaes-tentoonstellingen voor enkele jaren en nu deze Albijn van den Abeele-hulde
blijk geven. De catalogus is, mede dank zij de hulp vanwege Raf van den Abeele en
zijn ‘Latemse Kunstkring’ waarvan L.M. Alberigs in zijn voorwoord terecht de lof
zingt, opnieuw tot een indrukwekkend document uitgegroeid. Jan D'Haese schreef
een degelijk synthetisch artikel over Binus van den Abeele als stamvader en promotor
van het kunstenaarsdorp, dat in zijn verdere ontwikkeling nog steeds de vruchten
plukt van zijn werk, zodat het ‘een kleine hoofdstad van de modere kunst’ kan worden
genoemd. De persoonlijkheid en het schilderachtig werk van Albijn van den Abeele
worden belicht door Hubert Lampo, die het recht opeist de schilderkunst van uit een
literair perspectief te benaderen.
De catalogus zelf bevat 46 werken van A. van den Abeele zelf, maar tal van andere
belangrijke of representatieve kunstenaars zijn met een aantal doeken in de
tentoonstelling bedacht geworden: Xavier en Cesar De Cock, Emiel Claus, Valerius
de Saedeleer, Gustaaf van de Woestijne, Albert Servaes, Maurice Sijs, Leon De Smet,
Frits van den Berghe, Gust de Smet, Constant Permeke, Albert Saverijs. Dat men
zich niet tot de plaatselijke collecties heeft beperkt bewijst de zorg waarmede deze
bij de honderd nummers tellende tentoonstelling werd samengesteld. Eens te meer
bewees Burgemeester Raf van den Abeele wat door mensen met hart kan verwezenlijkt
worden, zelfs al is de steun van Staatswege in verhouding gering.
Latemse kunstenaars in Nederlandse verzamelingen, Artiestenzolder van het
gemeentehuis, St. Martens-Latem, 19/8 tot 23/9, 1973; 21,X × 13 cm., 48 blz., talrijke
zwart/wit illustraties. Ook voor deze tentoonstelling moet eens te meer Burgemeester
Raf van den Abeele en zijn ‘Latemse kunstkring’ gefeliciteerd worden. De idee is
gegroeid uit de samenwerking met de culturele dienst van Venlo (dir. L.M. Alberigs)
en vond ook de steun van Wies Moens. Deze en hoger vermelde expositie gebeurden,
zoals Raf van den Abeele in de inleiding uitlegt, in het kader van de E3-manifestaties,
en met de hulp van het Belg.-Nederl. Kultureel Akkoord. Jan D'Haese maakt van de
gelegenheid gebruik om te pleiten voor een steviger aanpak van de studie der
Latemenaars, terwijl de Voorzitter van de Latemse kunstkring het verblijf van Gust
de Smet en van den Berghe in Nederland bespreekt.
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De oogst aan werken in Nederlands bezit is biezonder rijk uitgevallen (40-tal
werken) en er werd meteen begonnen met de grondslagen van een catalogering van
de hedendaagse Vlaamse meesters in Nederlandse collecties.

periodische uitgaven
Jaarverslag van de Provinciale Dienst voor Cultuur, 1972, Uitg. Prov.
West-Vlaanderen, Zilverstraat, Brugge, 1973; 236 blz., 24,5 × 21 cm., rijk
geïllustreerd.
Wederom heeft de provinciale cultuurdienst, o.l.v. Directeur Gaby Gyselen, een
indrukwekkend jaarverslag gepubliceerd in een zeer verzorgde lay-out op glanzend
papier gedrukt: een uitzicht, dat zoals Gouverneur Ridder P. van Outryve d'Ydewalle
in zijn inleiding beklemtoont, door zijn aantrekkelijkheid aandacht en sympathie
wekt. Een buitengewoon groot aantal gegevens vindt men er terug, zeer overzichtelijk
en duidelijk, fris en voornaam gepresenteerd, met de distinctie, die een volwassen
cultuur kenmerkt.
De inleiding licht in over de begroting, het schema der activiteiten en de bezetting
van de dienst evenals de prov. commissies. De provincie heeft, in een totale begroting
van 1 milliard 333 miljoen, aan uitgaven voor de bevordering van cultuur 28 miljoen
en half gespendeerd (de 16 personeelswedden niet inbegrepen).
De verschillende terreinen van de cultuurwerking worden overlopen in afzonderlijke
hoofdstukken: Taal. en algemene Cultuurzorg (o.a. ABN-tornooien), de Openbare
Biblioteken (een 300-tal zijn erkend), de Culturele manifestaties rond de Provinciale
Prijzen (het aantal deelnemers in alle lettterkundige genres vertoont een dalende lijn,
de plastische kunsten blijven nagenoeg onveranderd, de architectuur kende een
hoogtepunt in 1963 i.v.m. kerkenbouw), Muziek, volksdans en choreografie (vooral
de muziek zowel instrumentaal als vokaal kent, voor een goed deel dank zij de
provinciale tornooien, een opvallende bloei), Toneel (ook hier gaat een sterk
stimulerende invloed uit van het provinciaal tornooi - de confrontatie met Zeeland
bewees de belangrijke voorsprong van de Vlaamse amateurs), Geschiedenis,
heemkunde en archeologie (merkwaardige inspanningen op het terrein van de oorlog
14-18), Eigen patrimonium van de provincie (de Westflandrica van L. Schepens, de
Inventaris van het kunstbezit van L. Devliegher, het Permeke-museum en het eigen
bezit moderne kunst o.l.v. W. Van den Bussche zijn door geen enkele provincie in
dit land geëvenaarde prestaties), het Sociaal-Cultureel Vormingswerk, het
Gemeentelijk cultuurbeleid (waarvoor de provincie informerend, opvoedend en
dienstbetonend optreedt) en de Internationale Culturele betrekkingen (voornamelijk
met Zeeland en Westfalen waarmede levendig uitgewisseld wordt tot groot profijt
voor de eigen kunstwereld). Als bijvoegsel werd het jaarverslag van de Wvl. Ver. v.
de Vrije Tijd opgenomen.
Wij trekken de aandacht op talrijke aanwinsten van het eigen kunstbezit van de
provincie (blz. 160-169) en op een eerste nog onvolledige lijst der in West-Vlaanderen
door de Commissie geklasseerde monumenten en landschappen (blz. 152-159).
A.S.

Vrije tribune
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Conscience
Messieurs,
Je vous remercie de l'envoi de votre revue no 134 ‘Vlaanderen’ et je vous fais
adresser un chèque par ma banque à Marseille.
Malheureusement, je ne connais pas le flamand. Je vais essayer de me la faire lire
par une interprète du consulat général de Belgique à Marseille.
Avec mes meilleurs sentiments.
A. Berne-Conscience arrieère petite-nièce de l'écrivain Henri Conscience (Avenue
des roses, 13013 Marseille - La Croix Rouge - France)

Wij geminoriseerden
Op 11 september 1973 hebben wij de volgende brief gericht tot het Ministerie van
Nederlandse Cultuur, Dienst voor de Letteren:
‘Uit verscheidene persberichten blijkt, dat de auteur Hugo Raes op een niet normale
wijze inlichtingen heeft verkregen omtrent de toekenning van een werkbeurs en de
weigering van aankoop van een boek door de Commissie voor toelagen aan de
Letterkunde.
Deze berichten hebben heelwat deining verwekt in onze literaire wereld en de
Raad van Beheer van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond is van oordeel, dat
het voor alle partijen goed zou zijn dat in deze kwestie open kaart wordt gespeeld.
De Raad verzoekt U derhalve met aandrang
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om een duidelijk antwoord op de volgende vragen:
1.
Is het waar dat aan de Heer Raes de voormelde inlichtingen werden
toegespeeld?
2.
Zo ja, welke ambtenaar of commissielid is daarvoor verantwoordelijk?
3.
Welke maatregelen denkt U te treffen opdat in de toekomst dergelijke, voor
andere auteurs discriminerende voorvallen zouden vermeden worden?
Een spoedig antwoord zou ons zeer verplichten.’ Met adembenemende snelheid
- u ziet dat het kàn! - werd ons op 13 sept. geantwoord: ‘Met een zekere bevreemding
kreeg ik uw brief van 11 september jl. te lezen.
Bij mijn weten is de houding van de ambtenaren van mijn diensten steeds
deontologisch onberispelijk geweest.
Er bestaat geen enkele reden te veronderstellen dat in de zgz. zaak “Raes” het
anders zou gegaan zijn, daar de ganse procedure volgens de administratief geldende
regelen verlopen is.
Ik wens er echter op te wijzen dat het niet verlenen van beurzen en toelagen evenals
het toekennen ervan steeds aan de betrokkenen wordt gemeld, volgens een eenvormig
opgestelde mededelingsbrief.
Hoogachtend, get. W. Debrock, Administrateur-Generaal.’
Hebt u ook opgemerkt dat wij o.m. vroegen: ‘Welke ambtenaar of commissielid
is daarvoor verantwoordelijk?’ en dat de Heer Debrock het uitsluitend over
ambtenaren heeft? Of hadden wij er ook nog gewezen ambtenaren bij moeten
vermelden?
Verder strookt de laatste alinea van Debrocks brief hoegenaamd niet met de
waarheid. Wij kennen kunstenaars, die jaren naeen om een beurs of subsidie
verzochten en die nooit enig antwoord ontvingen, noch positief, noch negatief. En
dat kunnen wij bewijzen, meneer Debrock!

Artistieke bedenkingen
In Brugge staat een stoel
Vóórdat een groep kunstenaars met medewerking van de New Reform Gallery hun
conceptual zoniet geniale tentoonstelling in de Korrekelder hebben geopend, waren
de mensen van de omliggende gewesten zich absoluut niet bewust dat zij minstens
driemaal daags op kunstobjecten zijn gaan neerzitten om te eten, wat op zichzelf
natuurlijk een ongehoorde en schaamteloze ontwijding betekent.
Erger, als wij iets van de kast willen halen gaan wij er zomaar bovenopstaan zodat
gevaar ontstaat dat wij erdoorheen zakken. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze er
hun buren mee afrossen.
Nu wij in de Korrekelder geweest zijn weten wij wel beter. Het ontstaan van het
objekt ‘stoel’ van Klaus Groh is heel speciaal: er werd een stoel gevraagd aan de
directie, die deze graag ter beschikking stelde menende dat die moest dienen om er
even op te gaan staan. Niets daarvan, deze stoel werd netjes in de zaal opgesteld,
voorzien van een nummer en de handtekening van de culturele plaatser.
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Deze man lijkt ons enigermate gevaarlijk. Niet dat wij de truc met de stoel niet
appreciëren maar stel dat hij ons vraagt even onze dochter aan te reiken om haar
eveneens tot kunst te verheffen, waar blijven we dan?
Het moet gezegd, deze man kan improviseren, hij schept op het moment van de
tentoonstelling zelf, zomaar uit het niets. Strikt gezien had hij net evengoed helemaal
met lege handen kunnen aankomen om in een minimum van tijd een zaal vol te
krijgen.
Dit lijkt ons een ideale manier: geen materiaalaankoop meer, geen transport, geen
stapelplaats en steeds weer nieuw, actueel, gedurfd, origineel, verrassend, instamatic
en hartstikke leuk. Als wij nu nog de kunstscholen konden bewegen deze methode
te volgen dan zouden studenten, die toch al niet zo bijster werklustig zijn, gauw
klaargestoomd zijn, en vermits de overheid deze kunst nu eenmaal met open armen
en beurzen aanvaardt, kan het niet moeilijk zijn instamatic-diploma's daarvoor af te
leveren.
Hoe nu de verkoop van die stoel en eventueel van die dochter zou moeten gebeuren
is nog niet vastgelegd, (geen formaliteiten aan hun lijf!) dat zal dan aan het
improvisatietalent van de groep moeten worden overgelaten.
Hoofdzaak is dat onze koldercritici bij baasje Staat even aanlopen om daar genoeg
ruchtbaarheid aan te geven zodat de musea met hun subsidies kunnen beginnen
gooien.
Een netelig punt is natuurlijk: hoe krijg je je dochter met stoel terug. Wij weten
allemaal dat, eenmaal bevoegde instanties dingen tot kunst helpen verheffen, al zijn
ze nog zo banaal, ze niet meer uit de geschiedenis weg te denken zijn. Wat dan als
die dochter verre van banaal is?
Er bestaat maar één uitweg: er moet weer een nieuwe ‘art’ uitgevonden worden
nl, de ‘deliveration art’ waardoor het mogelijk wordt op deze tentoonstellingen ter
plaatse een meubel, een familielid of een paard op een artistieke manier terug te
nemen; kwestie van ‘communication and participation’ vanwege het publiek. Wij
verheugen ons reeds op deze 2.872.631ste kunstrichting.

Onverstaanbaarheid
Letterkundigen (zie dichters) en plastische kunstenaars ‘new-style’ hebben
waarschijnlijk dezelfde gemene deler. De elementen waaruit zij hun oeuvre
samenstellen hebben op de duur de realiteit onkenbaar gemaakt. Flarden van beelden
zonder verband, maar met een mooi timbre, worden met irreële draden aan elkaar
genaaid tot een toevallige, bizarre puzzel. Het is of men stukken landschappen,
spiegelbeelden, wazige gevoelens op een droomhemel heeft geprikt in een pêle-mêle
van verdroogd pessimisme. Er zijn beeldvormingen die door hun bewuste
overstaanbaarheid een stuk uit het geheel slaan en daardoor het geheel stuk slaan.
Zijn ze wel begrijpelijk voor de makers? Men debiteert ons een stervende, verziekte,
ontwrichte wereld waarin de opeengestapelde zinnebeelden indigestief worden.
Daarom gaat men aan deze scheppingen voorbij als aan een verlaten huis met
kamers waarvan de sleutels verloren zijn geraakt. De chronische cafard van onze
hedendaagse kunst, die uitmunt door gewilde tegenstrijdigheden, wil zogezegd een
communicatiemedium zijn doch in een steeds minder begrijpelijke taal.
Onbewust zijn wij onze eenvoud en onze rust kwijt. Als wij maar even in de zon
zitten draaft onze buurman met een brullende grasmaaier voorbij. Als wij ons op
eenvoudige onderwerpen bezinnen rukken de spoken van appreciatie,
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ellebogensubsidies, overlevingsdrang, ambitie, concurrentie en publiciteit aan hun
rammelende ketens. Wij worden bewerkt door een van de minst opvallende doch
meest gevaarlijke verontreinigingsmethoden nl. deze die onze mentaliteit aantast
langs de kunst om. Wij glijden onmerkbaar naar de uitholling van onze gezonde
weerstand tegenover een absurditeitsinfiltratie. Wij worden belaagd door
communicatieverkopers die de laagste doeleinden op sociaal en zedelijk gebied in
kunstpapier verpakken. Onze z.g. kunstcritici zijn daarvan de bezielde
handelsreizigers. Zij hebben een voetje tussen de deur naar onze welvaartsmentaliteit
en zij dringen aan met waren die alleen kunnen worden verkocht door, enerzijds een
intimidatietechniek waardoor men angst krijgt niet mee te zijn en daardoor belachelijk,
anderzijds door een cultuurdictatuur aangepast aan een volk dat steeds overheerst is
geweest.
Stilaan zullen wij in het maquis moeten gaan. Of wij gaan als wakkerwordende
geminoriseerden op de achterpoten staan, óf wij gaan met z'n allen, onverstaanbaar
lallend, in ‘new-style’ ten onder.

Monumentenlijst
Uit ‘Vrij Nederland’ vernemen wij dat sinds kort in Nederland de Stichting
Monumentenlijst voor Verpakkingen bestaat. Jaap Drupsteen zegt o.a. het volgende:
‘Het is zeer belangrijk dat een hoop van die oude verpakkingen blijven bestaan,
vooral de goede, want: kwaliteit moet altijd in ere worden gehouden en niet ten offer
vallen aan allerlei overdreven modern gedoe. Verpakkingen, grafische ontwerpen
en reclame-affiches hebben veel van een tijdsbeeld in zich. Als je denkt aan
bijvoorbeeld de jaren vlak na de oorlog en je ziet foto's uit die tijd, dan herken je die
tijd aan de affiches, reclameborden, opschriften e.d. Men moet leren inzien dat het
van een karaktervolle houding getuigt als je iets laat zoals het is. Niemand hoeft iets
te veranderen wat goed is’. Iets om over na te denken, vooral in onderwijsmiddens.
Albert Setola

Zoekertjes
Jaak Maertens, Meelbessenstraat 1, Roeselare, stelt volgende nummers van (West-)
Vlaanderen ter beschikking:
jg. 10 (1961), nr. 60 - jg. 12 (1963), nr. 67 - jg. 15 (1966), nrs. 85, 86, 88, 89 - jg.
16 (1967), nrs. 91, 92, 93 - jg. 17 (1968), nr. 98.
Dhr. Walter Claerhout (Henri Horriestraat, 48, 8800 Roeselare) zoekt volgende
losse nummers van ‘Vlaanderen’: jaargang 1959 nr. 44, jg. 1961 nr. 56, jg. 1963 nr.
69.
Gustaaf Pottie, Lindestraat 31, 8630 Gullegem (tel. 056/42004) zoekt van
‘West-Vlaanderen’, jg. 8, maart-april 1959, nr. 44.
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binnenkant voorplat

[nummer 137]
Het Kunstenaarsverbond
dat zijn geen trotse zakencijfers, geen gebouwen, geen bureaukratie: van dat
alles bezitten wij niets. Het Kunstenaarsverbond dat zijn mensen. Een jaarboek
is dan ook voor ons een kroniek van het lief en het leed, waarmede mensen in
de loop van het jaar geconfronteerd werden: velen kregen belangrijke
onderscheidingen, anderen overschouwden hun loopbaan bij een verjaring,
enkelen verlieten ons. Zoals drie redactie-leden, medestichters van het CVKV:
Antoon Vander Plaetse (aan wie ‘Vlaanderen’ 136 is gewijd), Lucien Dendooven
en Hilaire Gellynck.

Hilaire Gellynck is de zoon van kunstschilder wijlen Emiel Gellynck, die zich van Roeselare in Wervik
was komen vestigen.

De aanleg en de belangstelling voor de kunst heeft Hilaire Gellynck dus van huis
uit meegekregen. Hij had ook nog een broer die de weg van de schilderkust zou
opgaan, doch die, helaas, te vroeg gestorven is, gesneuveld tijdens de eerste
wereldoorlog.
Tijdens de oorlog was de familie Gellynck, samen met een groot gedeelte van de
Wervikse bevolking, geëvacueerd naar Limburg, vermits Wervik in de frontzone
gelegen was. Zo komt het dat Hilaire zijn middelbaar onderwijs begon aan het Klein
Seminarie te St.-Truiden. Zijn Latijnse Humaniora zou hij verder doormaken en
beëindigen in het Klein Seminarie te Roeselare, waar hij o.a. Pol Sobry als leraar
had. Na zijn humaniora trok de jonge Gellynck, die blijkbaar meer interesse koesterde
voor de kunst dan voor andere academische studiën, naar de universiteit van Gent
in de nog jonge faculteit van de kunstgeschiedenis, waar hij in 1927 het diploma
behaalde van licentiaat.
Tijdens zijn studies aan de universiteit volgde hij, als vrije leerling, lessen in
schilderen en boetseren aan de vrije St.-Lucasschool en aan de stedelijke academie.
Veel heeft Hilaire Gellynck niet geëxposeerd. De strijd om den brode had hem,
naast de kunst en de kunsthistorie, andere bezigheden opgelegd, derwijze dat
geleidelijk het schilderen op de achtergrond gedrongen werd.
Toch liet hij het schilderen niet los en menig kunstminnaar mag zich gelukkig
achten een werk van hem te bezitten.
In 1928 hield hij een eerste tentoonstelling te Roeselare. Naar zijn eigen getuigenis
was zijn plezierigste expositie een paar jaar later, in 1930, in de zaal Memlinc te
Brugge, samen met Walter Vanbeselaere en Adriaan Vandewalle, de drie doctorandi
in de kunstgeschiedenis, die ook schilderden. In die tijd was er nog niet zoveel
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belangstelling voor de kunst als thans wel het geval is en zo heeft vriend Hilaire mij
meerdere malen verteld hoe de drie jonge exposanten in hun expositiezaal een krijtlijn
getrokken hadden om met kwartfrankstukjes lijntje te smijten, tijdens de perioden
dat er toch geen bezoekers waren. In 1933 nam Hilaire Gellynck, hij was toen 28
jaar, deel aan de Gentse Triënnale. Verder hield hij nog enkele jaren later een goed
geslaagde tentoonstelling te leper. Zijn laatste expositie had plaats te Kortrijk in
1959. Waren politieke omstandigheden - uitgesproken katholieke kandidaten
bekwamen in die tijd, toen het Ministerie van onderwijs, waarbij kunst en cultuur
ook thuishoorden, steeds in linkse handen was, moeilijk een staatsbenoeming - er
oorzaak van dat hij geen full-time job in het onderwijs kon bemachtigen, niettemin
werd hij leraar kunstgeschiedenis in het klein seminarie te Roeselare, in Wervik aan
de stedelijke academie waar hij in 1929 directeur zou worden, aan de academie te
Menen en vanaf 15-10-1931 leraar kunstgeschiedenis aan de academie van Kortrijk,
tot hij op 1 januari 1955 er benoemd werd tot directeur. In 1950 was hij medestichter
van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, waarvan hij tot op heden bestuurslid
gebleven is. Tevens is hij lid van de provinciale commissie voor schone kunsten en
van de provinciale museumcommissie.
We hebben hem gekend als een rustige, evenwichtige, fijnzinnige man, wiens woord
met aandacht werd beluisterd en wiens raadgevingen steeds vol wijsheid en menselijke
goedheid staken. Als de ‘wijze man’ van onze beheer- en redactieraad vond hij
moeilijk zijns gelijke. Deze herinnering van een trouw en wijs vriend leeft in ons
verder. (Jozef Storme)
Lucien Dendooven werd te Oostkerke geboren in 1927 als tweede van 8 kinderen.
Na studies aan het St.-Lodewijkscollege te Brugge, aan de universiteit van Lausanne
en Montpellier begon hij een al te vroeg afgebroken, maar allerverdienstelijke
culturele activiteit.
Van de abdijhoeve Ter Doest te Lissewege maakte hij een toeristisch en cultureel
centrum waar tentoonstellingen en literaire avonden gehouden werden. Zes jaar
lang was hij secretaris van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond (1961-1966).
Zijn activiteit strekte nog verder uit: Davidsfondsanimator, lid van de redactie
‘Vlaanderen’, lid van de beheerraad C.V.K.V., bestuurslid van de V.V.L., voorzitter
van de werkgroep ‘Toegepast Proza’. Zijn literaire arbeid is zeer belangrijk. Wie
de Bibliografie overschouwt gepubliceerd in VWS-cahier nr. 45 door Raf Seys, staat
verwonderd over de omvang zijn culturele interesse. Naast verhalend proza (Sjantra
de maan, 1957; Heer Torfin, 1960; De helle Dageraad, 1963, Prov. Prijs
West-Vlaanderen; Water 44 en andere verhalen, 1966; Vesta, 1969; Steen voor
Steen, 1971; Ja Boer nee Boer, 1973) schreef hij de studie ‘Paul Claudel’ voor de
bekende reeks ‘Ontmoetingen’ (Desclée De Brouwer) en ‘Aantekeningen over de
Nieuw-Hazegras-Polder te Knokke 1784-1965’. Dit laatste werk dat de
ontwikkelingsgang van het traditionele boerenleven naar de huidige landbouwtechniek
kon schetsen dank zij het moeizaam onderzoeken van nooit gepubliceerde
bijzonderheden kreeg de Prijs van de Vereniging voor Volkskunde in 1970. Drie jaar
vroeger al was zijn handschrift ‘Boerenvolk in het Vlaamse kustgebied’ door de
provincie West-Vlaanderen bekroond. De historisch zo geladen werkelijkheid van
Ter Doest heeft hem steeds geboeid. In een hele reeks historische schetsen over Ter
Doest en Lissewege en de Brugse vlakte vinden wij zijn historische en volkskundige
interesse terug. Hij was dan ook de juiste man om het ‘West-Vlaanderen’-nummer
over het Zwin (nr. 57) samen te stellen. Ook in 1962
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nam hij, samen met Dr. Luc Devliegher, het nummer ‘Belforten en Beiaarden’ en in
1965 het nr. 80 ‘De kunstenaar tegenover de menselijke nood’ op zich. Dikwijls werd
hij dan ook door uitgeverijen aangesproken voor medewerking aan verzamelwerken.
In ‘Werk 60. Verhalen en Gedichten van Westvlaamse auteurs’ (Desclée De Brouwer,
1960) vinden wij het verhaal ‘Maskerade’. Naast de hierboven aangegeven
vereremerkingen waren de vertalingen van zijn werk een oprechte waardering van
zijn kunnen: in 1961 verscheen een Franse vertaling van Heer Torfinn, in 1964 een
van door West-Vlaanderen vereremerkte Water 44; in 1966 volgde een Duitse
vertaling van ‘Flora, mijn Paard’ en 1967 een Duitse vertaling van de hand van
Hermanowski van zijn ‘De Doorgang’. Wie zich de moeite getroost de jaargangen
van ‘Dietse Warande en Belfort’, ‘Trefpunt’, ‘Biekorf’, ‘De Toerist’, ‘Volkskunde’,
‘VWS-Cahiers’ en ‘(West-) Vlaanderen’ door te nemen zal dit summiere portret voor
zich zelf kunnen volledig maken. In het voorjaar 1973 kwam een einde aan die
werkzaamheid en - voor zijn grote vriendenkring en ons Kunstenaarsverbond - een
einde aan zijn stille inzet en bekommernis. Wij bewonderen in hem vooral de degelijke
afwerking van al zijn initiatieven, tenslotte de trouw van een gegeven woord. (Joost
Vanbrussel)
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jaarboek 1973 christelijk vlaams kunstenaarsverbond
1
In memoriam
Albe

De paradijsvogel
'n Paradijsvogel vloog verloren
aan de horizon:
'n zwarte vlek
op 't goud der zon.
Met gebroken
vederslag
in de ontloken
jonge dag.
De gloed der zon
werd hoog rood,
toen viel de vogel dood
op de horizon.
Zeg niet van dees vogel:
te trots was z'n reis,
wellicht zat z'n nest
nabij het Paradijs.

Dit gedicht is wel het meest bekend, tevens geschikt als inleiding nu de dichter op
71-jarige leeftijd (10/10/'73) zelf ten paradijze is gegaan. Zijn echte naam is Renaat
Antoon Louisa Joostens. Hij werd te Mechelen geboren op 8 juni 1902. Onder het
pseudoniem Albe verwierf hij grote bekendheid. Dat gebeurde voor het eerst in 1931,
toen hij zijn fameuze ‘Paradijsvogel’ publiceerde. 't Was de tijd van de nabloei van
het humanitair expressionisme. De kritiek was verdeeld. Deze sobere woordkunst
met religieuze inslag kon de expressionisten met hun overladen taal- en beeldgebruik
beslist niet in extase brengen. Een bekend expressionistisch dichter schreef mij, dat
hij slechts één vers kon waarderen. Hieruit blijkt eens te meer de verschrikkelijke
relativiteit van de kritiek.
Onderhavig oordeel is best te begrijpen als men de overdadige woordenexhibitie
van de expressionisten naleest. In dit verband verwijs ik slechts naar ‘Loflitanie van
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Sint-Franciscus van Assisi’. Nu moet ik er evenwel dadelijk bijvoegen, dat Marnix
Gijsen een tamelijk objectieve kritiek heeft gegeven. Hij schreef o.a.: ‘De twintig
gedichten, die wij in Paradijsvogels lezen, beschamen de verwachtingen niet. Zij
zijn vrijer geworden van de noodlottige impedimenta der modernistische poëzie en
zondigen slechts zelden tegen de artistieke smaak’. Verder: ‘De getourmenteerde
tweespalt van Van den Oever is Albe vreemd: zijn vroomheid laat hem zeer zuivere,
glasheldere gedichten schrijven. Voor het talent van Albe is het gedicht
“Paradijsvogel” volkomen typerend’. Wel wordt hem (terecht) een zekere precieusheid
verweten en natuurlijk (ten onrechte) een té individueel dichten, zodat heel wat
verzen, hoewel mooi, de voornoemde recensent niet meer konden aanspreken.
De kritiek van de nieuwe generatie was des te beter. André Demedts schreef bijna
profetisch: ‘Het werk van Albe zal een eigenaardige bekoorlijkheid blijven uitoefenen
door zijn diep godsdienstig accent en door de schroomvallige beheersing, waarmee
het geschreven is... Hij is een schakel, iemand die verbonden met het verleden en in
de gemeenschap ingegroeid, zelf licht uitstraalt, terwijl hij het licht verder reikt’.
Sinds ‘Paradijsvogel’ heeft Albe een bewonderenswaardig oeuvre opgebouwd.
Belangrijke dichtbundels volgden elkander op. We vermelden de zeer mooie
‘Mariagedichten’, die rechtstreeks aansluiten bij de grote middeleeuwse lyriek en de
onovertroffen vertaling van het dichtwerk van de geniale Federico Garcia Lorca.
Laatst werd Albe nog beloond met de Koopalbeurs voor vertalingen. Hij was
ondervoorzitter van Sabam en destijds lid van de Pelgrimgroep.
In zijn romans, waaronder bekroonde, wordt zijn poëzie in zekere zin aangevuld
door de uitdieping van de figuur van de vrouw. Ook voor de jeugd was Albe zeer
actief. Jarenlang was hij voorzitter van Kunstenaars voor de Jeugd. Onder pseudoniem
Kapitein Zeldenthuis publiceerde hij een hele trits boeiende avonturenromans. ‘Het
vergeten Paradijs’ werd zelfs in 1963 te Antwerpen bekroond met een provinciale
prijs. Albe was ook een voortreffelijk spreker. Als mens was hij eveneens groot: diep
religieus, voorzichtig, doch kordaat waar het moest, een wijs man, een vredestichter.
Enige van zijn beste gedichten zullen beslist de tijd blijven trotseren.
Zij maken nu reeds deel uit van ons literair patrimonium.
Albert de Longie
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2
Yvonne Baton
60

Geboren te Dour in het Waalse landsgedeelte, heeft zij zich sedert haar jeugd
wonderwel bij de Antwerpse gemeenschap weten aan te passen. Zij huwde met
apotheker Verhaegen en kwam door zelfstudie en, zonder twijfel, dank zij haar
natuurlijke energie en talent tot wat zij nu is: een persoonlijkheid op picturaal gebied.
Misschien zal ze u vertellen dat ze het allemaal voor haar genoegen doet en daar zit
een groot deel waarheid in, maar ik denk dat men haar evengoed kan beschouwen
als een door de onweerstaanbare drang van haar artistiek temperament voortgedrevene.
Hoe aanleunend ook bij het expressonisme, zijn haar tableaus dan weer stuk voor
stuk af én geboren uit de oprechte ontroering van de maker. Graag verwijlt zij in de
eenzaamheid van haar atelier, maar interesseert zich evenzeer aan wat er in de
kunstenaarsmilieus gebeurt en op exposities van collega's is zij, samen met haar man,
een graag geziene figuur. Dan treedt zij uit haar eenzaamheid, waar zij haar innerlijke
belevenissen heeft vastgelegd, om weer een sociaal wezen te worden of eenvoudig
om weer zorgzame huisvrouw te zijn. Doch haar creaties blijven uit haar
hypergevoeligheid ontspruiten, zodat zowel haar havengezichten als haar
bloemstukken en haar landschappen onmiddellijk de hand - de vaste weliswaar - van
een vrouw verraden. Ze schildert zoals zij het met haar eigen temperament ziet en
voelt.
Men zou het ‘schilderen van de natuur’ kunnen noemen, maar het is dan weer zo
uitdrukkingsvol in kleuren en vormgeving, dat het woord expressionisme eerder een
goedkope leugen blijkt. Als ik herhaal dat haar kunst vrouwelijk is, moet men niet
veronderstellen dat zij niet met brio de verfborstel of het paletmes hanteert. Zij
schildert integendeel energiek, maar ook vol goedheid. Van haar wandelingen brengt
zij losse schetsen mee evenals de atmosfeer in haar hart. De uitwerking ervan komt
dan soms na een lange bezetenheid in de stilte van haar atelier. Daar weet zij alles
in verantwoorde komposities vast te leggen. En dat doet ze zonder foefjes, recht op
het doel af, toverend met alle schakeringen van blauw en bruin. Ze besteedt ook een
bijzondere zorg aan de luchten op haar tableaus, die dan mede door haar weemoedige
geaardheid niet altijd tot blijmoedigheid stemmen, maar met een onbestemde
melancholie omwaasd zijn.
Exposeren doet zij slechts na een langere periode van bezinning en naarstig werken
aan haar goed uitgebalanceerde stukken. Antwerpen, Herentals, Brussel, Roeselare
zagen haar werk tentoongesteld. Maar ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje
en U.S.A. kent men het. Ze is b.v. ‘representative member in the temple of arts’. Als
we de onderwerpen van haar werk nagaan, zitten er heel wat stormende elementen
in haar ‘Lenteexplosies’, ‘Dialogen tussen knotwilgen’, ‘Nachtelijke Bloesems’,
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‘Korenhopen’, en ‘Rupelmondezichten’. Haar luchten vooral zijn meestal
getormenteerd. Echte rust vindt men alleen in haar winterlandschappen en
bloemstukken. De actie speelt zich meestal af tegen ‘sprekende’ blauwe luchten,
zelfs in de winter. Die zijn echt expressionistisch: ze zijn de spiegels van haar ziel,
mengsel van weemoed en blijheid. Die luchten schijnen voor haar een onmisbaar
substratum om er haar gebouwen op te trekken. Voor het ogenblik zijn dat denderende
bloesemende boomgaarden. Ze noemt ze haar jongste kinderen. Ze moet wel erg
naar de lente verlangen. Haar impuls loopt zo de seizoenen vooruit, dat zij ze zelf
maar schept.
Jos van Rooy

3
Pol Billiet
70
Polldoor Juliaan Billiet, te Staden geboren, maar nu te Dilbeek gehuisvest - Van
Malderlaan 34 - heeft heel wat kunstdisciplines in zich verenigd: hij was toneelspeler,
muzikant en vooral schrijver. Na zijn penningmeesterschap van de Koninklijke
Toneelvereniging ‘Kunst en Broedermin’ van Staden, was hij hulpsecretaris bij de
toneelvereniging ‘De Bietjes’ en lid van de fanfare ‘St.-Cecilia’ te Dilbeek. Als
heemkundige en geschiedschrijver werd hij steeds door zijn geboortestreek geboeid.
In 1960 bekroonde de Provincie West-Vlaanderen hem in de prijsvraag voor
monografieën lokale geschiedenis van geteisterde gemeenten (1914-1918): ‘Staden
1914-18 en de frontstreek Poelkapelle, Langemarck, Houthulst’ kreeg de gelukwensen
van de jury. De eerste oplage werd bij inschrijving uitverkocht; een tweede druk was
in een maand uitverkocht.
Deze sympathieke bakker, ere-bevelhebber van de brandweer mocht van honderden
tevreden lezers boeiende reacties krijgen. Pastoor Vandekerkhove van Stuivekenskerke
drukte het pittigdichterlijk uit:
‘Mocht mijn bakker boeken schrijven,
'k zou volstrekt op hem niet kijven.
Mijn gedacht zou naar U gaan,
en wat Streuvels heeft gedaan.
Bakker, 'k moet u salueren
want ik leze danig geren,
In uw boek; en nog een 't wat:
Hartelijk proficiat!’

4
Alfons Blomme
85
Toen men in 1909 in de Roeselaarse Academie aan Alfons Blomme (o 1899) de grote
vergulde medaille van de hoogste academieklas toekende - iets wat in 20 jaar niet
meer gebeurd was - wist men reeds het uitzonderlijk talent van Blomme te
onderkennen. Zijn studies aan de ‘Académie royale des Beaux Arts’ te Brussel
(1909-1913) verliepen niet zonder financiële moeilijkheden. Zijn ándere begaafdheid
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kwam hem goed te pas: als cinema- en danszaalpianist te Anderlecht (ook klarinet
en cello bespeelde hij) kon hij de eindjes aan mekaar knopen.
Het artistieke contact te Brussel, zijn latere reizen naar Venetië, Florentië (1913),
Londen (1914) beïnvloedden hem zeer. Nu nog toont hij in zijn prachtig museum in
de drukste winkelstraat van Roeselare tal van Italiaanse landschappen en
stadsgezichten. Stilaan verwierf hij zijn typische stijl. ‘Het wordt een etherisch spel
van vlekken en stippels, wazig en toch duidelijk, spontaan en toch raak, schijnbaar
kris-kras door elkaar gekrabbeld, maar daarom op afstand des te suggestiever. Af en
toe schijnt Blomme een expressionist met impressionistische techniek en deze
dubbelslachtigheid, ver van hem te schaden, wordt een bestanddeel van zijn werk
en wel zo typisch dat zij zijn kunstenaarsreputatie gedurende de vele nieuwe
stromingen en ismen ongerept handhaaft.’ (Roger Fieuw)
In 1920 kreeg hij de Rome-prijs. Dit opende een succesrijke periode:
seizoenexposities in binnen- en buitenland, koortsige werkzaamheid, oprichten van
muzea en tentoonstellingszalen. Bekend is o.a. in de jaren dertig zijn ontmoeting met
Einstein in Den Haan met het daaruit
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resulterende prachtportret. Fier vertelt Blomme dat hij het rekengenie bij zijn vioolspel
aan het klavier mocht begeleiden.
Ook Amerika onthaalde hem hartelijk. En toch, de oorlog vernietigde wat hij
opgebouwd had in Nederland en in eigen land. Zijn talent was onverwoestbaar. Als
een echte bohémienartist met verschillende periodische verblijfplaatsen zette hij zijn
omvangrijk oeuvre verder. Bij zijn 80e verjaardag schonk de Roeselaarse Kunstkring
hem een prachtige retrospectieve. Begin dit jaar richtte Blomme het ‘Museum Alfons
Blomme’ in de Ooststraat op. Daarmee gaat een hartewens in vervulling, wellicht
één die zijn vriend Hugo Verriest onbewust vertolkte toen hij op 31 maart 1921 aan
hem schreef: ‘Drij wenschen aan Alfons Blomme: Een koelen morgend, een warmen
noen, een zoelen avond, alle drij onder klare lucht.’
Joost Vanbrussel

5
Dr. Marcel Boereboom
70
Geboren te Stalhille (W.-Vl.) op 16 november 1902, behaalde Dr. Marcel Boereboom
in 1925 zijn academische titel aan de Rijksuniversiteit te Gent, evenwel niét in de
musicologie, maar in de klassieke filologie, waaraan hij nog steeds een groot deel
van zijn hart heeft verpand (voorkeur: Grieks!). Afgezien van wat hij van 1929 tot
1932 aan musicologische kennis opdeed tijdens het college-lopen bij Prof. Dr. Charles
van den Borren te Brussel - hij was toen leraar te Ninove en gaf met de betreurde
Stephan de Jonghe recitals voor twee piano's te Aalst - is hij op dit gebied zowat een
self-made man.
Als leraar verplaatst naar Laken, vestigde hij zich te Jette en was van 1930 tot
1940 muziekrecensent aan ‘De Standaard’; zijn bedrijvigheid als muziekcriticus in
dag-, weekbladen en tijdschriften nam daarmee een aanvang.
Intussen werd hij belast met de cursus muziekgeschiedenis aan het
Muziekconservatorium te Brugge, van 1948 tot 1968 met dezelfde cursus aan het
Koninklijk Conservatorium te Gent. Op hem werd een beroep gedaan om mee te
werken aan de samenstelling van de ‘Algemene Muziekencyclopedie’ van Dr. August
Corbet, Wouter Paap en Dr. J. Robijns, aan de jongste heruitgave van de Grote
Winkler Prins, en om de rubriek over Belgische componisten te verzorgen in ‘Die
Musik in Geschichte und Gegenwart’. Sedert 1955 is hij lid van de Koninklijke
Academie van België.
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Als auteur leverde hij de Nederlandstalige versie van het werk van zijn leraar, Prof.
Dr. Ch. van den Borren, dat onder de titel ‘Geschiedenis van de Muziek in de
Nederlanden’ in 1948 verscheen: de oorspronkelijke Franstalige versie zag nooit het
licht. Zijn hoofdwerk is echter het in 1947 gepubliceerde ‘Handboek van de
Muziekgeschiedenis’, dat nu reeds in een vierdelig handiger formaat aan zijn derde
druk is.
Aan de evenwichtige vorming van de classicus is het doorzicht en de
scherpzinnigheid te danken, waarmee in dit handboek de stof wordt behandeld; zoals
het aanwenden van de cultuurhistorische methode, voor het eerst in ons taalgebied,
op de rekening moet geschreven worden van Dr. Boerebooms ruime culturele
belangstelling en uitgebreide eruditie.
In het verheugende bezit van een echt pedagogen- en leraarstalent, heeft hij, naar
het getuigenis vanwie bij hem studeerde of hem als spreker mocht beluisteren, niet
het minst door zijn steeds ongedwongen en vruchtbaar contact-zoeken met de méns
in zijn toehoorders, een invloed uitgeoefend, die bezwaarlijk overschat kan worden.
Zonder aarzelen mag men het ‘verschijnsel Boereboom’ als uniek in de musicologie
van onze Lage Landen bestempelen - en nog véél van hem verwachten.
F.D.

6
Paul Boudry
60
Paul Boudry houdt niet van duister werk. Voor de hedendaagse tendensen kan hij
geen waardering opbrengen. Als niemand anders blijft hij aan de traditie verknocht.
Boudry's werken zijn kostbaar van bewerking, rijk en geraffineerd,
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minutieus en lumineus, delikaat qua textuur. Ze verraden een zeldzaam geworden
monnikengeduld, zwemmen naar de vakkundige volmaaktheid en blijken - maar dan
op een hoog en nobel niveau - uitermate dekoratief. Ze verbeiden salon en boudoir
en verleiden kunstliefhebbers die houden van een geest van charmante aristocratie
en van een briljante techniek. Een werk van Paul Boudry is altijd àf in de volle zin
van het woord.
Boudry's gaven van geduld, geordende kleurenweelde, uitgekiende kompositie,
ragfijne schilderwijze en geest van voornaamheid vindt men wellicht het best terug
in het door hem geliefde en veelvuldig beoefende bloemengenre. Reeds in de periode
van 1600 tot 1650 werkten grootmeesters van het bloemenschilderen in de Zuidelijke
Nederlanden: Jan Brueghel en zijn discipel Daniël Seghers. Later werd de
bloemenschildering nog door tweederangsartiesten beoefend, die de motieven van
hun voorgangers in een steriele virtuositeit herhaalden. In het spoor van de Fluwelen
Brueghel, wist Paul Boudry het schilderen van bloemen opnieuw tot een hoog peil
te brengen. In zijn oeuvre vormen ze a.h.w. een heerlijke guirlande. Af en toe zitten
er zelfs surreële elementen in opgeborgen. Alle bloemen, op die bloemstukken
voortkomend, kweekt hij zelf in zijn tuin. Hun vluchtige schoonheid fixeert hij
piekfijn en poëtisch op het doek. Eén vrij groot boeket bezorgt hem twee maanden
intens werk.
Boudry werkt niet uitsluitend in olieverf. Hij tekent ook uitmuntend en grijpt graag
naar efemere media als pastel en sanguine.
Als portrettist is Paul Boudry even belangrijk dan als bloemenschilder. In alle
denkbare technieken heeft hij, gedurende heel zijn carrière, fraaie portretten
geconterfeit. Hij mikt terecht hoger dan de uiterlijke gelijkenis en peilt naar het
innerlijk van zijn modellen. Een portret van hem reikt verder dan een portret als
dusdanig; in hoge mate blijkt het tevens een genietbaar kunstwerk, d.i. een aangenaam
schilderij en een dromerige tekening of pastel.
Afkomstig van een door de beeldende kunst gekonditioneerd geslacht, vormt Paul
Boudry met zijn vader en grootvader een schilderkunstige ‘triptiek’. Hij is immers
de zoon van Robert Boudry (1876-1961) en de kleinzoon van Aloïs Boudry
(1851-1938), beiden geboren te leper en overleden te Antwerpen en beiden
verdienstelijk geweest in het kader van hun respektieve generatie (werken van hun
hand bevinden zich in musea). Sedert 1953 leraart Paul Boudry aan de Berchemse
Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten. Als leraar én als kunstenaar kennen
we hem als een consciëntieuze man. Aanvankelijk had hij het niet zo breed; het
sukses is hem laat te beurt gevallen. Sedert 1965 hoefde hij niet meer te exposeren
omdat een aantal amateurs de weg naar zijn atelier hebben gevonden. In 1969 moest
hij in de States een zware operatie aan het hart ondergaan. Sindsdien complementeert
hij de handtekening op zijn werk met het embleem van een doorsneden hart.
René Turkry

7
Pieter G. Buckinx
70
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Begin oktober opende de zeventigjarige dichter Pieter G. Buckinx in het auditorium
van het Museum voor Oude Kunst te Brussel het zesentwintigste seizoen van de
Middagen van de Poëzie en werd in volgende treffende bewoordingen voorgesteld:
‘Deze uit Haspengouw herkomstige dichter - hij werd geboren te Kortesem in 1903
- is ongetwijfeld een van de markantste figuren die onmiddellijk na de dichters van
het humanitair expressionisme debuteerden.
Buckinx behoorde tot de oprichters van het literair periodiek “De Tijdstroom” en
nadien tot die van “Vormen”. Met Verbeeck en Paul De Vree vormde hij op dat
ogenblik een soort driemanschap. Zijn belangrijke gedichtenbundels zijn
“Wachtvuren” (1928), “De Dans der Kristallen” (1936), “Droomvuur” (1940), “De
Vleugelen van Ikarus” (1944), “De verzoeking der Armoede” (1950), de door een
reis naar Congo geïnspireerde bundel “De oevers van de stroom” (1957) en “De
zevende Dag” (1961). Zijn verzamelde gedichten werden in 1963 gepubliceerd onder
de titel “Brandhout voor de Kou”,

terwijl in 1969, in de bekende reeks “Open Kaart” van de uitgeverij Orion te Brugge
de autobiografie “Het ligt voor de hand” verscheen, die ten zeerste de aandacht trok.
P.G. Buckinx heeft zich ook zeer verdienstelijk gemaakt als poëziecriticus en
toneelrecensent. Enkele jaren geleden werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.’
Zijn werk werd bekroond met de Prijs van Brabant voor Poëzie (1939), de Henric
van Veldekeprijs (1940), de driejaarlijkse Interprovinciale prijs voor Poëzie (1946)
de Prijs van de Scriptores Catholici (1947) en de Karel van de Woestijneprijs (1964).
In 1958 en 1962 was hij laureaat van het referendum der Vlaamse letterkundigen.
Gedichten van hem werden vertaald in het Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans,
Roemeens en Hongaars. Zelf heeft hij eens verklaard dat zijn leven, zonder de glans
van de schoonheid, iets heiligs had moeten missen.

8
Marie-Rose Coenegrachts (Mevr. B. L'abbé)
Bronze Medaille Académie Européenne des Arts 1973
Croix d'Honneur de Chevalier, Frankrijk 1973
Geboren op 14 februari 1915 te Hampstead (Londen) uit Vlaamse ouders. Woont nu
te Tienen, Sliksteenvest 59, Tel. 016/82443.
1935. Behaalde het diploma lerares siertekenen met de grootste onderscheiding
aan het H.-Grafinstituut te Turnhout.
Aangemoedigd door James Ensor, wijdde ze zich vooral aan de schilderkunst. Int.
onderscheidingen: Grand Prix du Constantinois (1955-Algerië) - Prix du Comité de
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France (1955-Vichy) - Prix de la Critique (1961-Vichy) - Bronzen Medaille
(Académie Européenne des Arts-1973) - Croix d'Honneur de Chevalier (Frankrijk
A.E.A. 1973.).
Nam deel aan 36 internationale tentoonstellingen zowel in Europa als in Afrika
en in Amerika. Hield zelf vele persoonlijke tentoonstellingen zowel in binnenals
buitenland en nam deel aan talrijke groepstentoonstellingen. Hartstochtelijke reizigster
bezocht vele landen van Europa, Noord-Afrika, Canada en de Verenigde Staten.
Maakt deel uit van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond en van de Belgische
Vereniging voor Kunstenaressen waarvan ze secretaresse is. Is tevens lid van de
‘Academie Européenne des Arts’ (zetel te Parijs).
Als lerares plastische opvoeding, verbonden aan het technisch instituut Immaculata
te Tienen en aan het Instituut Maria-
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dal te Hoegaarden. Kreeg een T.V.-uitzending op 12 mei 1956 ‘Kennismaking met
Mevr. Coenegrachts voorgesteld door Piet van de Sijpe’.
In ‘Het Volk’ en de ‘Nieuwe Gids’ schreef R. Rock het volgende: ‘...En nu staat
ge daar plots voor dat stevige, overrompelend, kordate werk van Mevrouw M.-R.
Coenegrachts, en ge vindt van dat traditioneel vrouwelijke niets terug.
Ge gaat maar eens nader kijken, want dat werk heeft u veel te zeggen, zo sterk
persoonlijk is het, zo direct. Ge herkent de streling van het penseel niet meer in de
brede krachtige toets. Een overdadige, doorknede verfpasta wordt met een spontane
vrijgevigheid, onder de stuwing van een impulsief schilderstemperament, rechtstreeks
van het welgevuld palet op het doek gespreid. De verf wordt er met snedige toetsen
uitgestreken in brede nuances die samenballen tot ruime kleurenvlakken die zelf tot
een los en tot evenwichtig geconstrueerd geheel uitgroeien. En waar het moet, behoudt
die glimmende verflaag haar dichtgestapeld reliëf zoals geronnen druppels van een
regenboog die de tijd niet kregen om hun glans te verliezen en tot oppervlakkigheid
te vervloeien.
Welke vrouw schildert met dergelijke forse hand, welke vrouw kneedt zo haar
landschappen, drong zo onverholen door tot de kern zelf en gaat zo onverstoord alle
bijkomstigheden en fiorituren voorbij? Alleen de slotindruk blijft haar bij, maar die
krijgt dan ook een totale gestatle en uitdrukking...’
In de ‘Periscoop’ schreef Julia Tulkens ‘... Coenegrachts! Zo stevig als die naam,
zo stevig zijn haar schilderijen.
Geen tederheid, geen vrouwelijk romantisme, geen passie ook. Rotshard rijzen
haar bergen, asgrauw dreigt haar zee, hardgroen dreigen haar valleien...’

9
Fernand Callebert
Speciale Prijs 9e Nat. Festival Belgische Film, Knokke
Fernand Callebert - Roeselare, 1935 - hoeft zich geenszins om publiciteit te
bekommeren: daar zorgen internationale en nationale filmfestivals en tientallen
lofartikelen in buiten- en binnenlandse kranten voor. Sinds 1969 behaalde hij een
veertiental prijzen. De speciale prijzen op festivals te Messina (1970), Hamburg
(1971), Budapest (1972), Vichy (1972) kunnen ons ietwat veraf lijken, dichter bij
ons liggen de prijzen te Knokke 1973
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- speciale prijs voor de meest innoverende filmtechniek en eervolle vermelding
categorie experimentele film - en de veel gevraagde voorstellingen van zijn ‘visuele
concerten’ - reeksen dia's, die door hun ritme en samenstelling het bewegingseffect
van een film verkrijgen, in overvloeiing of op elkaar, op verschillende schermen
geprojecteerd in zeer nauwe samenhang met muziek. Via de televisie, in het
programma ‘Ultima Thule’ maakten wij vorig jaar reeds kennis met dit
projectieprocédé. We herinneren ons - recenter nog - de 11 juli-herdenking te Kortrijk,
een evocatieve avond Antoon Vander Plaetse, in samenwerking met Joris Sustronck.
In de persverslagen sprak men van ‘ophefmakend diaprojectieprocédé’. De zeer hoge
kunstwaarde en de uiterst boeiende mogelijkheden om dit procédé in
televisieprogramma's toe te passen openen voor Fernand Callebert een mooie
kunstloopbaan.
Joost Vanbrussel

10
In memoriam
Kamiel Colruyt
Op 65-jarige leeftijd is de bekende edelsmid-beeldhouwer Kamiel Colruyt gestorven.
Bijna veertig jaar lang heeft hij bij voorkeur het edel metaal met de hamer tot hoge
religieuze expressie gedreven. Hout, steen, brons, ivoor, koper, zilver en goud heeft
hij binnen zijn rijke inspiratie van zijn religieuze kunst bewerkt: talrijke kelken met
rijk gebeitelde beeldfriezen komen uit zijn hand, staatsiegeschenken van prominenten
en organisaties aan Paus Pius XII en Paulus VI, de grote paaskandelaar van de abdij
van Orval, de prachtige fries van de preekstoel van de kerk van Meerhout, een zestigtal
beelden, vaak
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monumentaal van afmetingen, verspreld over België, Frankrijk, Zaire, Amerika;
honderden andere edelsmeedwerken: kelken, monstransen, cibories, schrijnen,
tabernakels, vazen, kannen, schotels, bekers...; tientallen beeldjes en portretten in
brons, koper en terra cotta. Hij ontdekte opnieuw de middeleeuwse verloren gegane
technieken. De grote uitdaging hiertoe was het Gertrudisschrijn in de collegiale kerk
van Nijvel. Zelf getuigt hij: ‘Mijn gehele leven is erop gericht geweest het monument
van onze monumentale edelsmeedkunst, de Geertruirijve, met het meesterschap en
met de hand van meester Colars te kunnen reconstrueren. Ik kan. Nu.’ Dit was een
fiere getuigenis twee jaar geleden.
Over de betekenis van de religieuze kunst liet hij zich, als een bij uitstek religieus
kunstenaar, pessimistisch uit: ‘De religieuze kunst tegenwoordig maakt het niet goed.
Dit is normaal, daar deze kunst een uitdrukking is van een overtuiging en een religieus
leven. Het onmisbaar klimaat voor deze ontplooiing is zoek. Tenslotte lijdt ook de
religieuze kunst aan de geloofscrisis en de crisis in de kerk...’
Als opvolger van de grote middeleeuwse kunstenaars kon hij ook de fouten van
de moderne kunst aanwijzen: haar koude en gebrek aan bezieling, product van het
surrealisme. De kunst is voor Colruyt een voortdurende zelfgave; zo moet de
kunstenaar ervoor waken steeds de innerlijke rijkdom te bewaren. Zo zocht hij zelf
heel vaak in de stilte en in de bezinning zijn religieuze rijkdom veilig te stellen.
De onderwaardering voor een dergelijk kunstenaar is ook een typisch gevolg van
onze a-religieuze tijdsgeest. Slechts in de laatste jaren werden artikels over hem
geschreven. Enkele maanden voor zijn dood mocht hij op zijn atelier een bezoek van
Koningin Fabiola ontvangen.
‘Camille Colruyt n'a pas reçu les honneurs du monde..., mais il a sauvé l'honneur
de Dieu’, zo vat Professor Marcel De Corte zijn kunstenaarsleven samen, dat een
perfect samen gaan was van een door harde studie verworven technische bekwaamheid
en geestelijke sublimering van het zo harde materiaal.
Joost Vanbrussel

11
Willy Cools
Prijs stad Aarschot
Kunstschilder Willy Cools verschijnt met zijn werk vrij regelmatig onder de aandacht
van het kunstlievend publiek, en zijn plaats tussen de bekroonden van de recente
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prijs voor schilderkunst van de stad Aarschot is een passende gelegenheid om hem
even voor te stellen.
Geboren te Duffel op 10 juli 1931 heeft Willy Cools zijn artistieke opleiding
ontvangen aan de Kon. Academie van Antwerpen en aan de academies van Lier en
Berchem. Zijn deelname aan de prijs van Rome voor schilderkunst werd destijds
hogelijk geprezen en opgemerkt, terwijl deze kunstenaar zich alvast niet in een ivoren
toren opsluit maar een grote activiteit ontplooit als beheerder van de galerij de
Pelicaen, ondergebracht in het cultureel centrum van Duffel, zodat de kunstenaar
ook getuigt van zijn dienstbaarheid aan de artistieke gemeenschap. Als schilder
creëert Willy Cools op de brede golflengte van het expressionisme en de voortzetting
van deze ongemeen sterke stroming in het Vlaamse kunstleven. Natuurlijk wil Cools
alvast geen epigoon van een of ander groot voorganger zijn, maar schept hij volgens
eigen normen grafiek en schilderkunst waarvan de kenmerken duiden op een aparte
en eigen expansieve vorm- en kleurkracht. Inderdaad, hoewel Willy Cools vaak zijn
sociale bewogenheid in kleurige taferelen vertolkt, toch blijft de plastische spankracht
van zijn schilderkundige taal op zichzelf in de eerste plaats de volle aandacht trekken.
Zonder dat aan een oprecht en zuiver gevoel moet getwijfeld worden, treft in deze
kunst het ruige, viriele en krachtige van de directe impulsen waaruit een schilderij
ontstaat dat zijn spanning op ons overdraagt.

Nochtans in weerwil met de spontane toets in deze schilderijen bezit de schilder
voldoende bezinning om zijn werken in een logische en harmonische opbouw te
componeren. Het landschap, het stilleven, het circus en de composities met figuren
worden duidelijk tot eenzelfde klankbord van rijpe emotionaliteit. Toch voelt men
duidelijk de soliede structuur die aan de basis van elk werk aanwezig is en die men
trouwens ook in de linosneden kan opmerken.
Een van de belangrijkste aspecten van de creativiteit van Willy Cools is dat hij
zich bewust is van het feit dat schilderen een voortdurend controleren van de bereikte
resultaten is en dat, met een inzicht in de tekortkomingen, telkens weer een nieuw
gevecht met materie en voorstelling moet worden aangegaan.
Ongetwijfeld moet men Willy Cools bij de authentieke schilders rangschikken.
De schilders die nog weten wat verf en kleur is en deze elementen weten te bezielen
tot een expressie van gevoel en observatie.
Remi De Cnodder

12
Steven Debroey
60
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13
Paul De Bruyne
Selectie Internationale Keramiek Gdansk, Polen

14
In memoriam
Herman Deckers
Op 20 februari II. is hij dan toch voorgoed heengegaan, deze grote figuur: doctor in
de Wijsbegeerte, Ere-magistraat, Erewisselagent, Oud-Voorzitter van het Vlaams
Volkstoneel, Medestichter van het Vlaams Economisch Verbond, Medestichter van
Caritas Catholica, Medestichter-Secretaris van de Pelgrim, Ereprofessor aan het
Archeologisch Instituut te Antwerpen, drager van hoge orden en vooral Derde
Ordeling van St.-Franciscus. Hij moest dit jaar op 5 oktober 85 jaar worden en graag
hadden wij hem gevierd. God beschikte er anders over. Hij was een man van belang
in het Antwerpse, maar boven alle titels

verkoos hij die van kunstenaar en van... ‘Pelgrim’. Hij was toch een der twaalf die
in juni 1924 te Merksplas de stichtingsoorkonde ondertekende. De ‘Pelgrimmers’
wilden vooral de katholieke kunst hoger opvoeren en ze in het kultureel leven de
plaats geven die haar toekwam. De verheerlijking van God moest het voornaamste
doel van elke kunst zijn. De kunstenaar is daarbij bestemd om na dit leven God te
aanschouwen. Tot zolang pelgrimeert hij over deze aarde, waar hij er zal naar streven
reeds met zijn kunst de goddelijke schoonheid te benaderen, zodat hun artistiek leven
mede de uiting is van hun geloofsleven. Enkele maanden geleden rakelde ‘Vlaanderen’
heel de zaak van de ‘Pelgrim’ nog eens op, waarvoor Herman zich meer dan iemand
heeft uitgesloofd, en die eenmaal als een glanzende meteoor door onze Vlaamse
hemel schoot. Velen van de acteurs zijn reeds van het toneel verdwenen. Eén stond
er in elk geval nog in de bres, één is er doorlopend ‘Pelgrim’ gebleven. Het was
Herman. Hij bleef nog immer de secretaris met zijn volle geloof in de zaak.
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Voor hem was er niets veranderd, er waren geen hoogten en geen laagten geweest.
Hij wilde terstond, als men maar meewilde, een nieuwe ‘Pelgrim’ in 't leven roepen.
En wat meer is, in zijn eigen schilderkunst beleed hij nog hardnekkig het ideaal van
1924. Voor hem was de Christus nog immer het ideaal van zijn kunst. Kwam men
in zijn atelier, dat door hogere instanties tot museum was verheven, dan kregen wij,
nuchtere, platvloerse mensen, onmiddellijk als een slag in 't gelaat: daar rees
monumentaal 't allekante de lijdende, de stervende Christus voor onze ogen op, als
het centrum en de bron van ons leven. Zijn aangezicht verkrampt van de pijn, of zijn
hoofd gewillig buigend ten doodstrijd. Hij is het àlles, ook nog als hij daar met zijn
bleke gedaante aan het kruis hangt of met uitdrukkingloze ogen in zichzelf ziet.
Herman schilderde nog het kruisbeeld dat men voor zich zou willen zien als men
gaat sterven. In al zijn werken spreekt Herman overigens de naam van Christus uit
met eloquentie. Voor het overige erkende hij slechts de grootsten als meesters:
Rembrandt, Rubens, Michelangelo, Servaes. Zo bleef hij omzeggens nog de enige,
de eenzame onder de monumentale religieuse schilders, die meer Pelgrim was dan
iemand het ooit geweest is. Misschien werd dat nooit genoeg naar waarde geschat
evenmin als zijn kunst zelf. Dat heeft hem pijn gedaan, meer dan iemand ooit zal
kunnen beseffen. Thans is die pijn voor deze fijne mens voorbij, zijn Pelgrimstocht
beëindigd. Deze Franciscaan ziet zijn meester nu in volle glorie van aanschijn tot
aanschijn in het Paradijs, het vaderhuis van de Pelgrims. Daar zal hij ook zijn
erkenning vinden. Herman, rust in uw schone verworvenheid: de vrede!
Jos van Rooy

15
Magda de Groodt
60
Ze is een rijzige en energieke verschijning, zoals zij me voorgaat naar de eerste
verdieping van ‘Den Bellaert’. Wel ja, die 16e-eeuwse refuge van de Norbertijnen
in de Blauwmoezelstraat onder de Onze-Lieve-Vrouwetoren te Antwerpen. Er zijn
inderdaad mensen die zich in 1972 het lot van dit oude pand, dat tot krotwoning
vervallen was, aangetrokken hebben, en bij dat paar mensen behoort in de eerste
plaats juffrouw de Groodt. Ze brengt er zelfs een groot deel van haar leven door. En,
mijn God, wat heeft zij er niet reeds in ondergebracht.. De door wijlen Jef Van Hoof
gestichte muziekuitgeverij ‘De Crans’ met haar secretariaat op de benedenverdieping,
evenals het secretariaat van de ‘Vrienden van de Beiaard’. Met de schaarse middelen
waarover zij beschikt, wil zij deze refuge totaal restaureren, haar het religieus uitzicht
weergeven dat ze in vervlogen tijden bezat en er, waarom ook niet, een bloeiend
kunstcentrum van maken. Ziedaar voor het ogenblik haar vurigste wens. En dat zij
veel kan bereiken heeft Magda in haar voorbije leven reeds bewezen.
Dochter van de Gentse Universiteitsprofessor A. de Groodt, die geneesheer was
en neuroloog, was Magda tevens dochter van de auteur Juliette Adam, een zeer
hoogstaande vrouw. Al vroeg kwam Magda ook doordat zij leerlinge werd van Jef
Van Hoof, in contact met de hogere artistieke kringen. En anders zouden haar ouders
er haar wel ingebracht hebben. Verklaren hoe zij kort daarop ook te Amsterdam
leerlinge werd van Berthe Seroen en Jan Musch in de Voordrachtkunst en het verder
in het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen tot laureate bracht in declamatie,
toneel en lyrische voordracht, zou ons te ver leiden. Voeg er echter nog maar bij dat
zij aan hetzelfde instituut ook een cursus volgde in Notenleer evenals een in
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Muziekgeschiedenis bij Prof. A. Cornette. Van '38 tot '58 was zij verbonden aan het
toenmalige N.I.R. voor het voordragen van gedichten en luisterspelen, evenals voor
lyrische voordracht begeleid door symfonisch orkest of klavier, dat dan natuurlijk
bespeeld werd door Jef Van Hoof. Onze vriendelijke dame moet van huis uit wel
een uitzonderlijke kulturele en artistieke bagage hebben meegebracht. Laten we liever
spreken over een ‘virus’. Want in wat voor huis bracht zij haar kinderjaren door?
Niet minder

Vlaanderen. Jaargang 22

420

dan in het historisch kasteel Cantincrode, of Cantecroy zo men wil. Daar te Mortsel
werden door haar ouders alle prominenten van de tijd, vanaf Tagore tot Einstein, op
vorstelijke wijze ontvangen en Van Hoof was er de hofpianist. De onzalige kardinaal
Granvelle, die er eens zijn hofhouding had, zou er verwezen van opgekeken hebben,
had hij dat nog kunnen meemaken. In dit eerbiedwaardig verblijf kon Magda niet
anders dan onder de cultuur begraven worden, te zamen overigens met haar broers
en zusters.
Maar het zou vooral de Vlaamse kunst zijn, die zij dienen zou. Al stond haar
moeder Juliette Adam eerder langs de overzijde. Dit dient echter gezegd met alle
respect voor deze dame. Want de auteur van ‘Terre d'Astarte’ en andere werken was
voorzeker de eerste de beste niet. Zij bleef de drijvende persoonlijkheid van de
familie, een egocentrisch wezen wel zoals zovele artiesten, maar hoogst artistiek en
actief. Zij was het die de correspondentie voerde met de vooraanstanden uit de
wetenschap en de kunst. Zij was het o.a. ook die de vertalingen uit de Oosterse
literatuur door Van Eeden wist tot stand te brengen. Magda erfde deze buitengewone
dynamiek, zo maar. In 1958 richtte zij de Antwerpse Diskotheek op. Het jaar daarop
kwam er ook nog maar een ‘Volksdiskotheek’ in Grand Bazar te Antwerpen. En,
geloof me maar, die zekere wegen naar de goede en ook de Vlaamse muziek, worden
thans door heel wat Sinjoren bewandeld. Voor het ogenblik marcheert deze ‘winkel’
zo goed, dat zij zich kan beperken tot de enkele supervisie over het werk. ‘De Crans’,
waarvoor zij nog een paar tonnen muziek in handschrift liggen heeft, dat is thans
haar groot zorgenkind.
Jos van Rooy

16
Omer Delandsheer
75
Delandsheer wilde dokter worden. Hij liep school bij de Jezuïeten te Gent en volgde
zeer goed de Grieks-Latijnse.
Toen hij zestien was, brak de oorlog uit. Gedaan met de studies. Begin van de
perikelen.
Na de oorlogsjaren kwam hij in verffabrieken terecht en ontpopte zich tot een
gewiekst laboratoriumtechnicus die uitblonk in... potjes roeren. Lakverf klaarmaken
voor vliegtuigen, wagens, ijskasten... dat was zijn specialiteit. De formules die hij
bezat om met verf te goochelen maakten van hem een benijdenswaardig man. Grote
industriële firma's hengelden naar hem want het was een publiek geheim dat Omer
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Delandsheer zowat de pionier was in België van celluloselakverven. Door jarenlang
mengen van verf en het bestuderen van de kleuren kreeg Omer Delandsheer ook een
ontembare drang in zich zijn kennis op doek te eksperimenteren en niet meer in de
industrie.
Zo ontstond zijn hobby: het schilderen. Zélf beweert de bescheiden schilder dat
zijn werken geen hoge toppen scheren.
Toch worden ze als brood gegeerd door het publiek wegens hun pittoreske
onderwerpen en hun biezonder levendige kleuren.
Soms komt men in zijn atelier aan de Laarheidestraat 11 met een vergeelde en
beduimelde foto aandraven. Deze foto geeft dan doorgaans een oude hofstede weer
waar ouders in gewoond hebben.
Omer Delandsheer krijgt dan als opdracht: daarvan een schilderij te maken. Ofwel
brengt men hem een gescheurd schilderij om te herstellen. Zelfs een doek uit
1700-1800 wist hij met vaardige hand te herstellen zodanig dat het blote oog het
euvel niet meer kan onderkennen.
Is het een beperking van de schilder dat hij alleen maar landschappen op doek
brengt? Misschien wel, misschien ook niet. Omer Delandsheer weet niet wat een
tekenschool of een akademie is. Hij leerde geen technieken. Maar wél kent hij de
technieken van verven en kleuren.
Hij waagde zich op het domein van de landschappen en omdat hij rond de jaren
'60 getroffen werd door hartzwakte, raadde de dokter hem aan het kalmpjes aan te
doen. Omer Delandsheer is echter een en al vitaliteit. Hij rijdt dagelijks per auto
(reeds 50 jaar lang!) en moet ergens zijn zenuwen op afwerken. Dat doet hij dan
maar op zijn schildersezel.
En dat dit niet zonder sukses gebeurt, bewijst wel het feit dat deze sympathieke
schilder al ettelijke tentoonstellingen

achter de rug heeft. Ruim de helft van zijn meegebrachte doeken moet hij telkens
achterlaten... Ooit moest hij voor drie kandidaat-kopers driemaal hetzelfde doek
schilderen!
B.v.B.

17
Jozef Deleu
Tweemaal onderscheiden
Jozef Deleu (o 1937), hoofdredakteur van Ons Erfdeel en van Septentrion, en
afgevaardigd-beheerder van de Stichting Ons Erfdeel vzw, moet hier het ereschavot
op naar aanleiding van liefst maar twee onderscheidingen.
De eerste, een zilveren plaket van de Orde van de Vlaamse Leeuw, een prijs van
de Nationale Bevlaggingsaktie, dateert al van juli 1972 en is hem verleend omwille
van zijn verdiensten in de Vlaamse Beweging, heel speciaal met de publikatie van
de tijdschriften Ons Erfdeel en Septentrion. De overhandiging gebeurde in zijn
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woonplaats, het Westvlaamse Rekkem, gelegen tegen de taalgrens. Hij heeft toen
van de gelegenheid gebruik gemaakt om te waarschuwen, aan de hand van cijfers
over kinderen uit zijn gemeente die in Wallonië Franstalig onderwijs gaan volgen,
tegen het nog altijd bestaande gevaar voor verfransing.
Op 27 oktober 1973 ontving hij te Metz uit de handen van de Franse
Senaatsvoorzitter Alain Poher de zilveren Robert Schumanmedaille, een initiatief
van de Stiftung F.V.S. uit Hamburg. Deze medaille is een blijk van waardering voor
wie zich inzet voor de kulturele samenwerking in Europa. De jury heeft daarbij
gedacht aan het tijdschrift Septentrion dat de Franstaligen in kontakt wil brengen
met de Nederlandse kultuur.
Het aardige van dit Jaarboek en van het besluit van de redaktie Deleus twee
onderscheidingen samen op deze bladzij voor te stellen, is het feit dat het er ons aan
herinnert dat dezelfde man een flamingantische en een Europese erkenning geniet
voor één en hetzelfde initiatief.
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Nee, de Vlaamse Beweging is geen rem op de Europese gedachte!
Ik weet dat Deleu er net als zijn vrienden gelukkig mee is, maar ook dat hij direkt
weer afstand kan nemen. Hoe menselijk de verleiding ook mag zijn, hij gaat zich
niet beroezen aan prijzen die hem ten deel vallen of aan de daarbij horende eresalvo's!
De Orde van de Vlaamse Leeuw en de Robert Schumanmedaille, het zijn voor hem
aansporingen om met verse krachten voort te bouwen aan zijn kultuurpolitieke
aktiviteiten en plannen. In de loop der jaren leer je een vriend beter kennen, natuurlijk
ook met zijn beperkingen, maar ook met zijn vele gaven van geest en hart. Deleus
kunnen en pogen ligt gespreid en voor iedereen kontroleerbaar over zestien jaargangen
Ons Erfdeel, twee jaargangen Septentrion, en - ik hoop dat hij het zelf niet uit het
oog verliest - over zijn literair werk. Ik hoop dat de kultuurpoliticus de dichter van
‘Nachtwerk’ en de schrijver van ‘Brieven naar de overkant’, die Jozef Deleu ook is,
niet gaat verdringen.
Erik Vandewalle

18
Raoul de Puydt
Laureaat Arts, Sciences et Lettres
Raoul de Puydt (o Gistel 22.2.1944), zoals zijn echtgenote Kristien van Cauwelaert
advocaat bij het Hof van Beroep te Brussel, werd in mei 1973 te Parijs de zilveren
medaille ‘Arts, Sciences et Lettres’ toegekend. Hij is de auteur van een vijftal werkjes,
waarvan het eerste, ‘Het verraad’, verscheen in 1963, toen Raoul te Leuven het eerste
jaar rechten volgde. ‘Het verraad’, dat in 1965 een 2e editie en een vertaling in het
Frans kende, behandelt de figuur van Generaal de Gaulle (in zijn slaapkamer te
Colombey-les-Deux-Eglises), die geparodieerd en geïroniseerd wordt. De Puydts
tweede werk, ‘Brandenburgse Koncerto No 5’ in proza en poëzie, een lofzang op de
kunst, geschreven op het thema van J.S. Bach, dat - aldus de auteur - bij de lectuur
mede hoeft beluisterd te worden. Als nr. 3 van hem kennen we het huldeboek ‘Piet
Gilles 60’ (1967), dat een 50-tal kleur- en wit-zwart reproducties uit het oeuvre van
deze interessante kunstschilder bevat. (In 1967 organiseerde de Puydt te Leuven een
belangrijke Gilles-retrospectieve.) In 1972 stelde hij in de reeks VWS-Cahiers het
nr. 35 samen: ‘Jeanne vande Putte.
Kersebloesem in het voorjaar’. Inmiddels behaalde hij, naast het doctoraat in de
Rechten (KUL, 1969), het baccalaureaat Kerkelijk Recht (KUL, 1969) en het licentiaat
Internationaal Recht (VUB, 1970) en noteerde hij tal van beschouwingen over leven
en dood. Het boek dat uit deze beschouwingen ontstond, ‘Een menselijke revolutie’
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(1973), ziet de auteur - terecht! - als zijn belangrijkste aan. Aan de hand van een
verhaaltje poogt hij een levenslijn uit te bouwen voor elke mens die zinvol zijn leven
in al zijn woorden en daden beleven wil. Op het vlak van het internationaal recht
staat hij in voor verscheidene interessante artikels (o.m. in het ‘Rechtskundig
Weekblad’ en in ‘Politieke Documentatie’), gericht op de vrede en de ontwapening.
‘De oorlog is een verslaving waarvan wij dienen bevrijd te worden.’ Voor de
onderscheiding die hem te Parijs werd toegekend zal ‘Een menselijke revolutie’ wel
doorslaggeven geweest zijn.
Raf Seys

19
Marthe De Spiegeleir
75
De laatste acht jaren is er geen jaar voorbijgegaan zonder dat de Kortrijkse
kunstschilder Marthe de Spiegeleir niet een of meerdere belangrijke prijzen of
eervermeldingen wegkaapte. In '66 was het de Internationale Chapmanprijs, later
prijs Derouck, prijs graaf de Launoy, en vorig jaar de Internationale prijs Deglumes.
Ze ontving het atelierbezoek van koningin Fabiola, en onlangs werd haar ook een
belangrijke Franse onderscheiding toegekend. Begin '73 werd door het Kortrijks
stadsbestuur een retrospectieve Despiegeleir georganizeerd naar aanleiding van haar
75e verjaardag. En als voorlopig slot werd ze door 's lands bestuur geridderd in de
Leopoldsorde.
‘Het is een beroerde tijd voor mij,’ vertrouwde de gevierde kunstenares ons toe,
‘Als de huisbel niet klinkt, dan rinkelt

de telefoon. En ik heb nog een massa werk te doen. Kon ik nu eens enkele weken in
vrede voortwerken.’ We begrepen haar. Het is de keerzijde van de roem, waarmee
een kunstenaar niet enkel beloond, maar ergens ook gestraft wordt.
Het werk van Marthe de Spiegeleir werd reeds in vele uitgaven beschreven en
toegelicht, zodat we ons beperken tot het essentiële, de ‘inhoud’. De artieste is intens
mensbetrokken, voelt zich bijzonder aangetrokken, niet zozeer tot de arme dompelaar,
het sociale randgeval als zodanig, maar veeleer tot een hen allen typerend kenmerk,
dat we zouden kunnen noemen: ‘de weerloosheid’ met de eraan gekoppelde
‘berusting’. De thematiek heeft dus een puur geestelijke en diepmenselijke
inspiratiebron. We menen dat dit aspekt te zelden werd belicht. Trouwens, we behoren
het schilderkunstig oeuvre van deze artieste te zien tegen de brede achtergrond van
een persoonlijke levenshouding, die onder de oppervlakte van deze uiterlijk steeds
joviale en dynamische dame te vinden is, en die misschien het getrouwst kan vertolkt
worden met woorden als: fijngevoelig, muzikaal, religieus, filosofisch, een zoeken
naar het wezen der waarheid en der schoonheid. Deze geestelijke onderstroom, die
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enkel tegenover ingewijden aan de oppervlakte komt, is nochtans de constante
inspiratiebron van haar grote kunst.
Georges Leroy

20
Frans Jozef De Vleeschouwer
70
Op 7 juni 1902 werd deze zeer verdienstelijke auteur te Aalst geboren. Hij
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studeerde aan de Rijksmiddelbare school van zijn geboortestad, daarna aan het
Koninklijk Atheneum en aan de Middelbare Rijksnormaalschool te Gent, waar hij
het diploma van regent wetenschappen behaalde om ten slotte als vrije leerling aan
de Gentse Alma Mater de cursussen van Kunst en Oudheidkunde te volgen. Aldus
cultureel stevig gevormd begon hij zijn lange loopbaan als leraar en prefect. In deze
functie in verscheidene lokaliteiten van het Vlaamse land vereerden collega's en
studenten hem als een wijze en goede vader, die steeds bekommerd was om het
welzijn, de degelijke opvoeding en de prima ontwikkeling van het hem toevertrouwd
volkje. Buiten het schoolverband knoopte hij betrekkingen aan met vooraanstaande
personaliteiten, dichters, prozaisten, schilders en beeldhouwers over wie hij
uitstekende studiën en monografieën schreef en publiceerde. Hij werkte mede aan
tal van tijdschriften. Bovendien was hij de stichter van de Westvlaamse Kunstkring,
Conservator van musea te Kortrijk, Harelbeke en Zottegem en gedurende een periode
van twintig jaar hoofdredacteur - althans voor het artistiek gedeelte - van
‘Zonneweelde’, orgaan van de Oudleerlingenbond van het Koninklijk Atheneum te
Kortrijk. Als letterkundige debuteerde hij met verhalen, die opvallen door hun
boeiende trant en verzorgde taal. Het is vooral als cultuurbemiddelaar en inrichter
van tal van tentoonstellingen, dat wij hem prijzen en zijn bevoegdheid onderstrepen.
Aan de figuur van Caesar Gezelle heeft hij een omvangrijke studie gewijd, die echter
nog niet is verschenen. Wij hadden het geluk het boek in handschrift te mogen lezen
en kunnen dus getuigen dat het heel wat nieuwe elementen bevat. De auteur overschat
het kunstenaarschap van Caesar Gezelle niet en is er op gesteld hem recht te laten
wedervaren. Belangrijke wetenswaardigheden worden er in opgediept en in het juiste
daglicht geplaatst. De bijdragen van ere-studie-prefect Frans De Vleeschouwer in
het ‘Nationaal Biografisch Woordenboek’, gepubliceerd onder de auspiciën van de
Koninklijke Vlaamse academie van België, worden om hun wetenschappelijk gehalte
en fijne schriftuur alom geprezen. Zijn activiteiten zijn zo groot en veelzijdig, dat
wij ons tot zijn voornaamste werken moeten beperken. Wij vermelden de
monografiëen: ‘Kunstschilder Emmanuel Vierin’ (1934) - ‘Vijf Westvlamingen’
(1936) - ‘Arthur Deleu, kunstschilder van Zondag-indrukken’ (1938) - ‘Kunstschilder
Ach. Van Sassenbrouck’ (1954). Thans is verschenen ‘Het Kortrijkse Begijnhof in
de Kunst’ (uitg. ‘De Leiegouw’) En over afzienbare tijd mogen wij verwachten:
‘Kunstschilder André Tahon’ en ‘De Laokoöngroep van het Vatikaans Museum’.
Wij brengen de zeventigjarige Frans De Vleeschouwer, die tevens ondervoorzitter
is van de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers, een hartelijke huldegroet
en wensen hem nog vele jaren onverminderde werkkracht ten bate van ons volk.
Miel Kersten

21
Maria en Frans
De Vleeschouwer-Verbraeken 60
Ze zijn beiden even oud. Mevrouw straalt innemendheid en vrede uit en spreekt zich
ook al dadelijk onomwonden tegen elke vorm van oorlog uit. Geen wonder: zij schrijft
boeken voor de jeugd en is daarbij nog lerares. Voeg erbij dat de oorlog haar en haar
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man niets dan leed heeft bezorgd. Titels als ‘Zwaluwen over Hiroshima’ die ik op
een van haar boeken vind spreken reeds boekdelen.
Hierop voortbaande zou men zeggen dat zij met de diepste ernst alleen
grotemensen-boeken maakt. Toch niet; u weet het al: zij schrijft enkel voor tieners
van het vrouwelijk geslacht. Als lerares en thans ook als directrice van haar school,
een beroepsschool, is dat auteurschap voor haar wel een ideale combinatie.
Geen wonder dat zij een van onze beste Vlaamse jeugdschrijfsters geworden is.
‘Een uil vloog over’, zowat de geschiedenis van het ontstaan van ‘Ulenborg’ hun
villa, kreeg in '57 de Provinciale Prijs van Antwerpen. In '59 kreeg Maria Verbraeken
de Interprovinciale Prijs voor het Jeugdboek. Met ‘Marieke over de stroom’ bekwam
zij de referendumprijs in de Antwerpse Boekenbeurs, 1963. En hiermee haal ik slechts
een paar van haar meisjesboeken aan. Toch zou ik daar nog een vijftigtal titels kunnen
aan toevoegen, o.a. ‘Mariekes Memoires’, helemaal de jeugdgeschiedenis van de
auteur zelf, zoals haar werken trouwens telkens een greep uit haar leven en dat van
haar leerlingen geworden zijn. Het werden zelfs reeksen, zoals de Veerlereeks en de
Mariekes. Het mooiste van de zaak is wel dat haar verhalen wortelen in de nauwe
wisselwerking tussen haarzelf en haar meisjes en dat het verhaal heel dikwijls een
slot krijgt dat door de leerlingen zelf werd voorgesteld. Ik denk dat dit wel een primeur
is voor een jeugdschrijfster. Een gevoelig kind moet Maria wel altijd geweest zijn
en de herinneringen uit haar jeugd hebben lang in haar hoofd zitten rijpen, eer ze op
37-jarige leeftijd op papier begon te gooien. Ze staat nu als een begrijpende vrouw
tegenover jong geweld, fijn van aanvoelen. En zo hanteert zij dan ook op een
behendige wijze de dialoog. Dat

haar man haar hierin langs alle kanten moreel steunt is maar al te duidelijk. Hier
woont een idealistisch tweetal, zonder kroost helaas. Maar dat vervangen ze dan wel
door adoptie. Frans De Vleeschouwer zelf is leraar plastische opvoeding in een
Normaalschool en kunstschilder en graficus voor zover er nog tijd rest, d.w.z. met
hart en ziel. Academie en Hoger Instituut te Antwerpen liggen al lang achter de rug.
Al was het nog in '63 dat hij met zijn ‘Melopee’ van Van Ostayen de Prijs Baron de
Brouwer behaalde. Tentoonstellingen van zijn doeken hadden o.a. plaats te Antwerpen,
Kapellen en ook in het buitenland, o.a. te Essen en te Lemberg. Aanvankelijk stonden
zijn figuren nog sterk onder de invloed van zijn meester Ernest Wante, zoals een
‘Troosteres der Bedrukten’.
Daarna is hij hier de heide en de duinen beginnen te schilderen en dat doet hij nu
nog. Hij bekijkt het landschap in de wijde natuur en zet dan thuis zijn impressie op
het doek. Het worden werken vol gevoel in vorm en kleur, die vooral tot het menselijk
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hart spreken. Zijn grafiek pakt dan weer met sterke lijnen uit met een ‘Legende van
de Kaartridder’. Graag verwijlt Frans met zijn palet ook in de verre Oudheid; zoals
met zijn ‘Aeneas’; of in de symboliek met zijn ‘Droom’. Als wijlen Jos Hendrickx,
die destijds zijn leermeester was, het tableau mooi vond,
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moeten wij er niets meer aan toevoegen. Zeggen dat Frans De Vleeschouwer een
romanticus is een dromer is eveneens overbodig. Hij wil ons met zijn werk blij maken
en ons tevens iets leren. Bosch, Brueghel, Rubens, Rembrandt zijn de meesters waar
hij met eerbied naar opziet; voorwaar geen slechte keuze. Evenmin als die van zijn
portretten in pastel, waarbij zijn vriendelijke dame dan wel, en terecht, helemaal de
prioriteit krijgt.
Jos van Rooy

22
Richard Dewachter 75
De bibliografie van Richard Dewachter vermeldt thans 35 titels: gedichten, novellen,
romans, biografische en levensbeschouwelijke opstellen. Naar aanleiding van zijn
75e verjaardag heeft het Huldecomité Richard Dewachter gemeend de auteur niet
passender te kunnen vieren dan door de heruitgave van zijn meest representatief werk
‘Het Huis bij de Schoren’ (Dewachter houdt opzettelijk aan de spelling
‘schoor/schoren’ - in de plaats van het ABN ‘schorschorren’ - omdat iedere visser
alleen deze woorden kent) waarvan de eerste druk verscheen bij de
Standaard-Boekhandel in 1946. De literaire kritiek uit die dagen ontving dit boek
als een waardevol geschenk. In ‘De Standaard’ werd zelfs gesuggereerd het te
verfilmen (Frits Olivier, De Standaard, 1946). Het verhaal dat opgevat is als een
kroniek van de Scheldevisserij, biedt daartoe inderdaad interessante mogelijkheden.
Want Dewachter heeft er een enig document van gemaakt dat hem heel wat voorstudie
heeft gekost, en waarvoor hij met de vissers meetrok naar de Benedenschelde om
het allemaal zelf eens mee te maken. ‘Blijkbaar kent Dewachter een wereld waar
weinigen weet van hebben, het bestaan van de Scheldevissers, bekeken in de
achteruitkijkspiegel van de tijd’ (André Demedts, De Standaard, 5 okt. 1973).
Dat stukje Vlaamse aarde tussen Schelde en Rupel heeft Dewachter tot het toneel
genomen van talrijke romans en novellen: het sterk-geïdealiseerde ‘Suske’ (1928),
het aangrijpend roepingsverhaal ‘Gustje van Wannes den Toekker’ (1930), zijn
autobiografische ‘Levensvlam’ (1932), het prangende verhaal van Lex uit ‘De
Worsteling’ (1943). In zijn laatste werken is deze liefde tot zijn Scheldeland
Klein-Brabant nog sterker opgelaaid en kreeg zij een forse gestalte in ‘De Gribus bij
de Schor’ (1968) een grootse novelle die ‘terecht mag geroemd worden als een stevige
brok Scheldeepiek’ (Remi Vande Moortel, De Gentenaar, 28 jan. 1969), en waarvan
een
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bekend recensent getuigde ‘Op bepaalde bladzijden heb ik aan de grote vertellers uit
de buitenlandse letteren gedacht’ (Paul Hardy, Gazet van Antwerpen, 1968). Bijna
in één geut met ‘De Gribus bij de Schor’ schreef Dewachter ‘Toeter de Veerman’
(1971) ‘gegoten in een kleurrijke gespierde taal’ (A.D., Het Laatste Nieuws, 23 april
1971). Deze novelle ‘is een literair werkstuk... dat op onze middelbare scholen als
voorbeeld van “hoe het moet” kan dienen, een brok karakterontleding en
landschapschildering waarachter de sterke epiek van een begenadigd schrijver
schuilgaat’. (De Financieel Economische Tijd, 17 febr. 1971)
Wellicht zijn er weinig auteurs geweest die de heerlijkheid van het Antwerpse
Scheldelandschap en de eigen sfeer van het Klein-Brabantse vissersvolk met zoveel
kennis en geestdrift hebben uitgezongen (ook in talrijke gedichten) als Richard
Dewachter. Toch kon dit alles de jury voor de literaire prijzen van het Antwerps
Provinciebestuur niet bewegen een erkentelijkheidspremie toe te kennen voor het
gezamenlijk oeuvre van deze vruchtbare schrijver. Gelukkig voor hem heeft hij aan
officiële erkenning nooit enig belang gehecht. Daarom kon hij ook zonder harteleed
de brief terugsturen aan het Ministerie van Nederlandse Cultuur, waarin hem werd
meegedeeld dat hij benoemd was tot Ridder in de Kroonorde.
Een globaal oordeel uitspreken over het werk van een auteur die zich waagde aan
zoveel uiteenlopende onderwerpen, is niet eenvoudig en is nauwelijks te ondernemen.
Wellicht kan ik hier bij wijze van synthese herhalen wat ik neer schreef in de inleiding
tot ‘Antwoord aan Elckerlyc’ (1967): ‘Dewachter weet zijn proza te doseren en aan
te passen aan de ontworpen personages. Hij kan volks, sappig, spontaan, hartelijk
vertellen, wanneer zijn figuren dat opeisen. Maar hij kan ook een lyrische vlucht
nemen, sfeer scheppen, grijpen naar de kern, ontroeren, en zelfs in wijsgerige en
theologische bespiegelingen onderduiken’.
De vele vrienden die hem kennen weten dat Dewachter 75 jaar ‘jong’ is. Nog maar
pas heeft hij het kraantje van de poëzie weer opengedraaid. Laten wij verhopen dat
hij het niet zo gauw weer dichtknijpt.
Fried

23
Remi-Joris Dewaele
75
In de wandeling heten zijn vrienden hem Joris Dewaele. Niettemin is het Remi-Joris,
zoals zijn peter het wilde, toen hij zijn kleinzoon hielp dopen. Dat was te Kuurne,
waar Joris op 14 mei 1898 geboren werd. Zijn vader, die smid was en later ook
fietsenmaker, verhuisde weldra naar Waregem. Daar heeft Joris Dewaele zijn jeugd
en de schoonste jaren van zijn mannenleeftijd doorgebracht. In zijn onuitgegeven en
biezonder merkwaardige herinneringen, ‘Toen was het’, heeft hij eerlijk en boeiend
verteld over die tijd, die armoe en de bijna ongelooflijke toestanden die nog bij het
begin van deze eeuw in ons land bestonden.
Joris Dewaele was een knap leerling en mocht al was het voor zijn ouders een
zwaar financieel offer, voort studeren voor onderwijzer. Hij had het eerste jaar aan
de Torhoutse ‘Normaalschool’ achter de rug, toen in 1914 de oorlog uitbrak. Hij
volgde nog een tweede jaar in Brugge, waar de kweekschool intussen een onderkomen
gevonden had en keerde daarop terug naar Waregem, waar hij zich wegens de
oorlogsomstandigheden thuis voorbereidde op een examen voor de centrale
commissie. Hij slaagde voor dat examen in 1917, maar omdat de examencommissie
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gezeteld had onder het activistisch bewind, werden in 1919 al haar beslissingen
ongeldig verklaard.
Tijdens de oorlog en de eerste jaren na de wapenstilstand behoorde Dewaele tot
een studie- en vriendenkring, die ook Willem Putman onder zijn leden telde.
Van 1920 tot 1921 was hij bediende in een Antwerpse fabriek tot hij, geslaagd bij
een nieuw examen voor de centrale commissie, in december 1921 tot onderwijzer
aan de Gemeentelijke Jongensschool te Waregem benoemd werd. Meer dan twintig
jaar lang stond hij bekend als een uitstekende leerkracht en opvoeder, die terzelfder
tijd als toneelspeler waardering
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afdwong. Het is meteen de tijd dat hij redacteur werd aan Toneelgids en de grote
initiator van de poppenspelkunst op de lagere school. In samenwerking met Jan
Bernaerts organiseerde hij verschillende studiedagen waarop het poppenspel praktisch
en theoretisch gepropageerd werd.
Weldra verschenen van zijn hand, en daar is hij tot op hoge leeftijd mee verder
gegaan, talrijke poppen- en toneelspelen, die laatste ook voor de rijpere jeugd en
voor volwassenen. In september 1944 werd Joris Dewaele, beschuldigd van
antibelgische propaganda, aangehouden en twee jaar later uit zijn ambt ontzet.
Toen hij opnieuw in vrijheid gesteld werd, was hij eerst werkzaam als
handelsreiziger en daarna als vertegenwoordiger van een financiële onderneming.
Begin 1959 kon hij weer in het onderwijs treden in het Sint-Jozefsinstituut te Kortrijk,
tot hij in het najaar van 1960 met pensioen mocht gaan.
Ondertussen had hij zijn scheppend werk voortgezet, ook een hele reeks
luisterspelen geschreven en een studie over beeldhouwer Georges Wasterlain (1953),
die door Ernest Claes ingeleid werd.
Hij publiceerde bovendien een verhandeling over het Poppenspel op de lagere
School (1939) en een handleiding voor de jonge poppenspelers, ‘Op weg naar de
Poppenkast’ (1952). Zijn spel ‘Het loze Vissertje’ werd in 1958 door ‘Ons Leekenspel’
uit Bussum bekroond.
André Demedts

24
In memoriam
Georges Dheedene
Voor zijn vrienden en kennissen is het overlijden van Georges Dheedene een pijnlijke
verrassing geweest. De dood komt altijd te vroeg, maar voor hem in het bijzonder
omdat hij, gerijpt als mens en kunstenaar tot de volle ontplooiing van zijn talent
gekomen, het hoogtepunt van zijn scheppend vermogen bereikt had. Die 27e oktober
1973 verloor zijn gezin een beminde echtgenoot en vader, de gemeenschap een
voorbeeldige burger en de Leiestreek een van haar begaafdste schilders. Hij was te
Zulte geboren op 28 november 1909, hij heeft er zijn hele leven gewoond, de laatste
jaren in het huis dat hij buiten de drukte met vrij uitzicht op de rivier gebouwd had
en daar heeft hij ook voorgoed het hoofd neergelegd.
Dheedene had van jongsaf het schilderen in het bloed. Zeven jaar lang volgde hij
te Gent de cursussen aan het Hoger Sint-Lucasinstituut, waar hij een eerste prijs
behaalde. Nooit is hij een nieuwlichter geweest, wel een ernstige zoeker die steeds
hardnekkig en bescheiden naar het maken van mooi, waardevol werk heeft gestreefd.
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Bij hem nooit dat belachelijke hengelen naar succes door vreemddoenerij, nooit de
opzettelijkheid van de berekenaar die meer op zijn commerciële handigheid dan op
zijn kunst moet vertrouwen. Wat bovendien opvalt bij hem is dat hij nooit alleen
maar artiest is geweest.
Zoals de grootsten uit ons volk heeft hij altijd met dat volk meegeleefd in goede
en kwade dagen. Hij was in 1928 amper negentien jaar oud, toen hij met de latere
professor Gerard Van der Schueren het Zultse Davidsfonds stichtte, waarvan hij
ondervoorzitter werd en in dezelfde tijd was hij actief als toneelspeler, naast zijn
beroemde dorpsgenoot en vriend Gaston Martens. Later, in 1938 was dat, heeft
Georges Dheedene geholpen bij de oprichting van de Waregemse kunstkring ‘De
Vierschaar’, hij is trouw lid gebleven en heeft er zelfs op een bepaald ogenblik een
leergang voor gevorderde liefhebbers van schilderkunst op zich genomen. Ook werkte
hij geregeld mede bij de organisatie van de fiertelstoet die ieder jaar te Zulte een
gebeurtenis van belang is. Hij was een pratikerende katholiek, zoals de meeste
gelovigen van zijn parochie.
Waarschijnlijk weet niemand juist te zeggen hoeveel schilderijen Dheedene
nagelaten heeft. Hij haastte zich niet, maar hij was altijd bezig. In de eerste plaats
heeft hij veel portretten geschilderd, ten dele op bestelling tot stand gekomen, ten
dele uit innerlijke aandrang. Zo van Streuvels en Martens, van talrijke
vooraanstaanden, maar ook van gewone mensen waar zijn kunstenaarsoog door
geboeid werd. Naast het portret heeft de natuur en het landschap zijn belangstellling
opgewekt, met daarbij aansluitend de bedrijvigheid van de streek, jachttaferelen en
stoeten.
Bijna altijd heeft hij op zijn doeken als

een onmisbaar element mensen geplaatst, omdat hij beseft heeft dat het grootste in
de kunst altijd een schepping van bezield leven geweest is. Geschiedenisschrijvers
van de schilderkunst zijn wel verplicht om hun stof overzichtelijk te ordenen de
schilders in stromingen en scholen onder te brengen. Dheedene voelde zich uit de
verte met het Vlaams expressionisme verwant, maar hield niet van theoretische
indelingen. Hij was schilder en als schilder wist hij dat kleur het beste
uitdrukkingsmiddel was waarover hij beschikte. De bekoring van zijn werk straalt
uit van de kleur en de levensadem van een eerlijk bezield kunstenaar.
André Demedts

25
Jan Douliez
70
Toondichter, violist en dirigent, stichter en directeur-emeritus van het
Muziekconservatorium der Federale Universiteit van Goiânia (bij Brasilia) in Brazilië,
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verblijft deze zeventigjarige energieke Hasselaar - na een rijke en bewogen loopbaan
- thans in Gent.
Aan de Muziekschool te Hasselt (sedertdien Conservatorium) behaalde hij in 1918
zijn medaille voor viool. Hij volgde er ook de lessen van piano, orgel en harmonie
aan de Limburgse Orgelschool met Arthur Meulemans. Daarna studeerde hij aan het
Kon. Vlaams Conservatorium van Antwerpen, o.m. bij de vermaarde muziekpedagoog
Albert De Schacht; viool bij Désiré Defauw; harmonie bij Lodewijk De Vocht;
compositie bij Lodewijk Mortelmans; kamermuziek bij Stan Leenaerts. In 1927 gaat
hij zich volmaken in compositie bij Vincent d'Indy te Parijs.
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In 1936 verwierf hij een pedagogisch diploma op niveau hogermiddelbaar- en
normaalonderwijs (proef die hij aflegde in de beide landstalen!) en werd later door
minister Huysmans aangesteld als leraar in de nieuwe nederlandstalige
Rijksmiddelbare scholen van het Brusselse.
In 1946 werd hij door hem belast met een culturele zending in Brazilië. Drie jaar
later vestigde Jan Douliez zich definitief in dit wondermooi Continent, waartoe hij
zich geweldig voelde aangetrokken. Hij werd er dirigent van het Municipaal
Symfonieorkest van Belo-Horizonte en professor aan de Militaire School, waar
Juscelino Kubitscheck - de latere President van Brazilië - toen kapitein-geneesheer
was. Deze stelde het werk van de Belgische musicus hoog op prijs en gelastte hem
later met de stichting van het Conservatorium van Goiânia. Aanvankelijk gaf Jan
Douliez er les aan 80 leerlingen, slechts door één enkele gediplomeerde lerares
notenleer geholpen. Douliez gaf alle andere cursussen, van de tuba tot de trompet,
van de baspijp tot de fluit, van de contrabas tot de viool, piano, slagwerk en harmonie.
Stilaan groeide ‘zijn’ conservatorium uit tot een vermaard Kunstcentrum, dat een
Faculteit werd van de Federale Universiteit van Goiânia. Toen hij in 1966 de school
verliet, telde zij 60 professoren en ± 1300 studenten, met o.m. een volledig symfonisch
orkest van jonge dames, bijna allen piano-studentinnen; Meester Jan Douliez
oordeelde dat men met piano's geen orkest kon vormen en dat de jonge
dames-pianisten dan maar een of ander blaasinstrument moesten bijleren. Het
damesorkest kreeg een grote faam en trad met Jan Douliez aan de leiding op in de
belangrijkste Braziliaanse centra. Eén van de grootste verdiensten van Jan Douliez
is zeker geweest onze eigen muziek uit te dragen naar dit verre land.
Als directeur van een Universitaire Instelling, zonder universitair diploma, aarzelde
hij niet op 50-jarige leeftijd de colleges te volgen aan de Faculteit Wijsbegeerte en
Letteren van diezelfde Universiteit en promoveerde er vijf jaar later, na het
aggregaatsexamen te hebben afgelegd tot ‘Professor do Ensino Superior’ (hoogleraar).
Aan deze faculteit werd hij bovendien professor van Franse taal en literatuur.
Als journalist was Jan Douliez cultureel medewerker aan verschillende Braziliaanse
dagbladen en tijdschriften, o.m. aan ‘Diário da Tarde’, ‘O Popula’ en het weekblad
der Federale Universiteit van Goiânia: ‘O 4o Poder’, waarin zijn bijdragen over
muziek en literatuur zeer op prijs werden gesteld. Voor zijn pionierswerk in Brazilië
verwierf hij het Ereburgerschap van de Staat Goiás, de medaille ‘Pro Merito Roberto
Simonsen’ en werd hij in België door Koning Boudewijn bevorderd tot Ridder in de
Orde van Leopold II. SABAM kende hem ook het eremetaal toe. Bovendien werd
hij verkozen tot corresponderend lid van de ‘Academia de Letras’ van Brazilië.
Niettegenstaande zijn talrijke bezigheden op velerlei gebied, vond hij tijd om heel
wat composities te schrijven, die meer in het buitenland dan in eigen land worden
uitgevoerd. Zijn oratorio ‘L'Annonce faite à Marie’ op tekst van Paul Claudel, werd
meermaals uitgevoerd in de kathedraal van Brasília. In Vlaanderen konden we de
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eerste uitvoeringen van zijn ‘Aequationes Symfonie’ beluisteren, die een uitstekende
kritiek bekwam. De laatste jaren componeerde hij tal van kunstliederen op teksten
van o.m. Raymond Germaine, Pol Leroy, Miel Kersten, Hans Melen, Berten Engels,
Johan Daisne, Jan Vercammen, Marcel De Backer, Gustaaf Wyckaert, e.a. Het creatief
werk van Jan Douliez omvat alle genres: liederen, koorwerken, kamermuziek, missen,
soli- en orkestwerken, waaronder zijn symfonie ‘Nirwana’, baletten, enz. Thans
werkt hij aan een oratorio ‘Via Crusis’ op een tekst van Miel Kersten.
Drie jaar lang werkte hij onverdroten aan zijn opera-buffa (de eerste Vlaamse
opera-buffa) ‘Een vrolijke Revolutie’ of ‘De Diplomaat’, op een libretto van Hendrik
Caspeele. De Koninklijke Opera van Gent kreeg de eer dit werk te mogen creëren
op 16 september 1973. Willem Pelemans schreef hierover het volgende: ‘Jan Douliez
heeft de beginselen van het zangspel als oervorm weer opgewerkt tot de architectuur
van de operabuffa, vrij van alle extra-muzikale ideologische pretenties.’, en Bert De
Keyzer schreef: ‘Het is stellig een zeer handig geschreven partituur, goed binnen de
tessituur van de diverse stemmen gehouden, zeer lyrisch, prettig om naar te luisteren
van de eerste tot de laatste noot.’
Wij hopen het werk nog dikwijls voor het voetlicht te zien van onze Vlaamse
Opera's.
Albert de Longie

26
Freek Dumarais
Leopoldsorde

Freek Dumarais, de mens, die tot schrijven gedwongen wordt. Hij voelt zich dan als
een medium waar langs een ander spreekt. Dit schrijven voelt hij aan als een - niet
altijd voldoening gevende - soort therapie. Tot op heden gaf dit honderde verzen,
enkel monografietjes over beeldende kunstenaars, en kort proza. De honderde verzen
werden gedeeltelijk gebundeld in 9 bundeltjes, die in een tijdspanne van 20 jaar het
licht zagen. Hiervoor werd hij geridderd in de orde van Leopold I. Hij voelt zich als
‘letterkundige’ sterk verwant met Richard Minne, die in ‘Wolfijzers en Schietgeweren’
zei: ‘'t Is schoon de Roem. Men spreekt over U in de Academie, in de ministeriele
burelen, aan het buffet van 't Parlement, in de redacties...’ (Dit kan F.D. aanvullen
als volgt) ‘...maar schoner vind ik nog, dat mijn verzen in een publiciteitsweekblad
worden afgedrukt en de gewone man er over spreekt.’ ‘'t Brengt geen gewin’ (R.M.),
‘al heeft het de koning behaagd je te ridderen.’
Gewoonlijk hebben zijn verzen een parlandotoon, al kan het vaak ook anders
uitvallen. Hij weet niet wat poëzie is, en maakt er zich dan ook geen zorgen over.
De laatste jaren worden zijn verzen, dank zij een heel goede vriend, een
dr.-psycholoog, gebundeld en uitgegeven. (een verwantschap temeer met Minne)
Heeft ook veel te danken aan o.a. Luc Clerinx, die zijn geloof in F.D.'s poëzie
gemotiveerd uitdrukte in ‘Het Belang.’

Vlaanderen. Jaargang 22

Zijn verzen over plastische kunstenaars en zijn snap-shot-portretten van
letterkundigen getuigen volgens velen van een origineel talent. Kreeg nimmer een
reisof werkbeurs, doch voelt zich daarom niet persé geminoriseerd. Hij hoopt dat het
met tijd en boterhammen wel zal veranderen, zo de klaplopers voldoende zullen
gekregen hebben. Dit mag niet
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uitgelegd worden als een berusting.
Voelt zich immer een mens en zoekt dan ook overal en bij iedereen de mens, die
bij voorrang centraal moeten staan.
Hij weet, dat wie relativeren kan, minder vlug ontmoedigd zal zijn. Het doet hem
goed te weten, dat o.a. Julia Tulkens diep in hem gelooft. Als Felix Vandenbroeck
werkt hij bij de Regie der Posterijen, waar hij geen waardering ondervindt, doch zeer
veel ondervinding op doet. Onbegrip heeft de woordjesman in de postman immers
sterk gestimuleerd.
Zijn inleidingen bij vernissages van tentoo's zijn nimmer conventioneel en daarom
vaak vernieuwend. Al vertoont zijn weelderige haardos menigvuldige grijze haren,
toch hoopt hij zijn wilde exemplaren nooit te verliezen. Wie niet langer contesteren
kan (in de goede zin des woords) is een verloren man.
Werd eens, te Heist a/z, geprezen en dit zal wel louter toeval geweest zijn. Zijn
hobbies: een persoonlijk archief van knipsels over kunst en letteren en een zeer rijke
handschriftverzameling, die hij graag zou zien uitgroeien tot een klein A.M.V.C.

27
Maurice Felbier
70
Was deze fijnzinnige man een uitmuntend leerling van Baron Opsomer, dan werd
hij later een uitgelezen leraar aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten. Daarvan leggen alle leerlingen, die het uitzonderlijk geluk gehad hebben
zijn lessen te mogen volgen getuigenis af. Bewonderde hij zelf zijn beroemd leraar,
dan kan men gerust veronderstellen dat hij na zijn studietijd als scheppend kunstenaar
aanvankelijk moeilijk aan de invloed van een persoonlijkheid als Opsomer kon
ontkomen. Bewondering brengt navolging mee. Toch duurde dat niet zo opvallend
lang. Spoedig kwam er een tijd dat er een bijzondere glans op het gelaat van zijn
meisjesfiguren verscheen, figuren die hij met voorliefde op zijn doeken bracht en
die niet meer van Opsomer waren. Die glans zocht niet op de eerste plaats de
verheerlijking van het aantrekkelijk lichaam, doch naar de mens, en wel naar de ziel
van de mens. Het werden dragers van wat menzijn ideaal zou kunnen noemen. Hij
groef vóór alles naar de diepte, naar de transcendente schoonheid. Die schoonheid
was en is nog steeds een mysterie. Hier is zij het mysterie van het licht. En dat licht
opvangen en vasthouden werd een van Felbiers grootste bekommernissen. Het licht
maakt, ook de eenvoudigste dingen, schoon en rijk. Het licht werd zijn onontkoombare
obsessie en bracht een
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ganse ommekeer in zijn picturale visie teweeg. Onder de invloed van dat licht moesten
de vormen al meer en meer hun materiële tastbaarheid verliezen en werden slechts
nog een evocatie van de vorm.
Het werd alles doorschijnend subtiel, ideëel, mysterieus omstraald door de tover
van het licht. Felbier bereikte de bekoorlijkheid van een droom, een verwazing van
de realiteit. Alle kleuren werden doorglansd, niet alleen in zijn stillevens, in zijn
landschappen en bloemstukken, maar vooral in zijn figuren. Hij schildert zo naakten
die door hun doorglanzing stilaan ontdaan worden van de prikkel der zinnelijkheid.
Zijn licht wordt een ontroerende innigheid; het wordt voor hem de groei naar de
hemelsheid. Onafhankelijk wordt hij van het model. Het passieloze lichaam wordt
de zuivere incarnatie van de ongerepte geest. De groei van Felbier was voorzeker
technisch, maar vooral spiritueel. In de ijle plasticiteit schijnt de constructie soms
opgeslorpt te zijn. Door het gracieuse het eeuwige in de mens voorstellen, de
superioriteit van de geest verkonden, de poëzie van de innerlijkheid ontdekken in
zijn soms monumentale doeken, maar ook in het kleinste doek, waarin hij de lelijke
realiteit schijnt te ontvluchten.
Zulke onaardsheid staat ver van de naïviteit. Het zijn waarden die de naar hoger
strevende mens verheffen en verkwikken in het tohubohu van de hedendaagse seks,
platvloersheid en negatie van de eeuwige waarden. Deze ereprofessor, met zijn
zuivere vizioenen, is een drager van verreining en ware schoonheid, sereniteit en
poëzie. Fris en jeugdig blijft nog steeds het werk van verfijnde expressie van deze
tekenaar vol kracht, compositorisch vermogen en extatische ziel tegelijk. Over de
gratie en de wijding van zijn lijnenspel hangt zijn veredeld koloriet en in alles zoekt
Felbier de schoonheid, zowel in oude mannen en dokwerkers als in meisjesfiguren,
zowel in bloemstukken als in huizenrijen, zowel in fruitschalen als in bomenrijen.
Het is alles gaaf, nooit gezocht. Hij gaat door het leven zijn eigen weg, met volle
geloof. Noem hem echter geen naïef mens, ook al gaat hij voorbij al het abjecte van
deze tijd. Hij weet wel dat het er is en wil onze blikken alleen meetrekken naar het
ongerept schone.
Jos van Rooy

28
Norbert Feliers
Gaverprijs 1972
Wie een beetje in de plastische kunsten ten onzent rondneust, wordt de laatste jaren
herhaaldelijk geconfronteerd met de naam en het werk van kunstschilder Norbert
Feliers. In 1962 kreeg hij een vermelding in de Europaprijs voor Schilderkunst te
Oostende; in 1963 een vermelding van de ‘Jeune peinture belge’, zopas een
vermelding in de prijs voor schilderkunst van de stad Genk.
Hij exposeerde o.a. vorig jaar te Brugge in de Korrekelder en voor kort ook nog
werd een werk van hem weerhouden in de tentoonstelling rond de Prijs van Knokke.
Maar dit zegt allemaal nog niet veel. De relativiteit en de toevalligheid (en hier zijn
we nog zeer braaf) van prijzen en onderscheidingen in de artistieke wereld..., ach,
er werd al tot in den treure over gepraat: Norbert Feliers trekt er zich niet zo erg veel
van aan. Met humor en veel mensenkennis beschouwt hij het spel van geven en
nemen van vragen en bieden, dat ook in de kunst tiert en woekert. Hij heeft zijn
vermeldingen bekomen op grond van zijn schilderkunst, en, hoe die is, hoe die nog
evolueren zal, dat zijn problemen die hem veel meer belang inboezemen en die,
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objektief beschouwd ook van veel groter gewicht zijn. En terecht overigens, want
Feliers' schilderkunst houdt om meer dan een reden de aandacht gaande. Hij heeft
destijds gebeeldhouwd, waagt zich af en toe nog aan een keramiekstuk, tekent zeer
veel, doch sinds enkele jaren is het avontuur met doek en verf de inzet geworden van
alle vrije momenten die hij aan zijn druk beroepsleven kan onttrekken. Deze
Eeklonaar, geboren te Velzeke in 1924, is hoofd van de voorbereidende afdeling van
het atheneum te Eeklo. In de Academie van deze stad kreeg hij, al enkele jaren terug,
zijn eerste artistieke opleiding. In het atheneum, waar een stuk van zijn opvoedershart
aan vastzit, kent men hem tevens als iemand die ook met de artistieke en
schoonmenselijke initiatie van de jongeren volop is begaan. Hij ging als schilder uit
van een kleurrijk, af en toe geschaduwd en vrij rustig expressionisme, dat hij - wanneer
men zijn werk chronologisch beschouwt - stelselmatig en verantwoord - we bedoelen:
zonder sprongen - steeds
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verder heeft verruimd en vooral verdiept. Ritme, beheersing en matière kwamen in
al die jaren zijn onmiskenbare technische bagage verrijken. Af en toe een zenuwachtig
ritme treffen wij aan in een soms grillig, soms streng grafisme dat in haast al zijn
schilderijen terugkeert en er als het ware de ruggegraat, de werf van uitmaakt.
Beheersing is het juiste woord wanneer wij over Feliers' koloriet willen praten: zijn
jongste werk vooral vertoont grijs, wit, zwart en bruin als hoofdtonen, met af en toe
een stip explicieter tint. Eentonig wordt dit niet, verre van, want door zijn uitgekiende
en rijke matière bereikt deze kunstenaar een werkelijk boeiend, soms scherp, soms
vloeiend, altijd wisselend evenwicht tussen zijn kleurpartijen. Harmonie en dissonant
van in elkaar grijpende vormen, vraag aan het mysterieus orakel van de kunst, en
antwoord van de kunstenaar die poogt en zwoegt en veelal gelukt, omdat hij mens
is en blijft.
Zo autentiek, zo menselijk zijn Feliers' schilderijen. Ook in zijn thematiek: sterk
geïnterpreteerde volkstypen, vissers, boeren, de mens en het dier, de nood van de
mens aan de mens (wij denken aan een recent werk ‘de exekutie’, kale eenzaamheid
van stadsgezichten. Is het miserabilisme? Is het een nuchter bekijken van de bijna
altijd tragische werkelijkheid om ons heen? Of is het verkropte spijt om 's mensens
schamele existentie? Om het even, Feliers' schilderkunst is ernstig, omdat zij ontspruit
aan een eerlijk inzicht en niet zo gauw aan een of andere modezucht zal toegeven.
Feliers is een schilder om in te geloven.
Fernand Bonneure

29
André Gaillaerde
60
We kennen hem al langer en het heeft eigenlijk niet meer zoveel belang na te gaan
in hoever deze Premonstratenzer in zijn jeugd zich tot de plastische kunsten getrokken
of misschien geroepen voelde. Zijn werk is daar, staat daar, zeker van zichzelf, al
sedert verscheidene jaren. Ja, we weten het, het begon met een ontmoeting met Alfred
Ost. Deze reuzekerel leed tijdens de oorlog wel eens honger en zakte - hoe zou het
anders gekund hebben? - naar een paar kloosters af. Ook het Sint-Michielscollege
van Brasschaat behoorde bij die bedevaarten en daar verbleef - o gelukkig toeval! een zekere Gailliaerde die er tevens econoom was. Ost had maar een lijn op een witte
muur te trekken en het werd een monumentaal tafereel. Elk scheppen was voor hem
een kinderspel en dat spel speelde hij dan nogal met kwistige hand te Brasschaat, en
voor een econoom was het een plezier een zo'n beroemde gast aan tafel te zetten.
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Geloof maar dat die econoom hem ook buiten de refter niet uit het oog verloor en in
stilte dacht; dat schijnt toch niet zo moeilijk, dus wil ik ook met zo'n zwart krijt
kunnen omgaan gelijk Ost. Ik moet maar elk streepje op zijn plaats leren zetten en
klaar is Kees!
En... hij begon te doen zoals Ost. Hij werd zijn epigoon. En maar tekenen,
onverdroten, totdat hij thans een tekenaar van formaat is geworden en zijn epigonisme
al lang te boven gekomen is.
Niemand zal nog durven beweren dat Gailliaerde geen woderen kan verrichten
met het zwart krijtje of met de balpen.
En... langs een andere weg is hij dan ook maar tot het schilderij gekomen door
een haast toevallige ontmoeting met iemand die we in Antwerpen ook allemaal goed
gekend hebben: Jack Godderis. Ook bij hem is Gailliaerde gaan kijken en gaan leren
kijken zo men wil. Bij hem ook heeft hij op zak gestoken wat hij aan
kleurenmengeling en harmonie te grabbelen kreeg. Hij heeft zijn penseel genomen,
of liever nog, zijn paletmes en is begonnen. Het was wel weer een zware opgave en
hij dacht wel dat de Academie hem over veel moeilijkheden zou heengeholpen hebben
maar, ...neen, zei Godderis. Jij bent 'n natuurtalent en dat mag niet op de banken
verknoeid worden. Dus, geen school!
Schilderen maar. En dat deed André, weleens als een razende omdat hij nog wat
rapper zou arriveren. En ook nog bezeten van de gedachte: ze hebben mij rector van
een splinternieuw college gemaakt met een kruis over mijn oren, maar met nog een
veel grotere schuld

op mijn hals. Maar die schuld zal ik door mijn kunst aanzuiveren tot de laatste cent!
Hij hield kop, hield zijn jaarlijkse exposities, veegde alle ismen aan zijn hielen en
gewon een eigen expressiviteit in zijn werk dat, laten we het bekennen, dikwijls
geweldig en uitbundig aandoet, maar even zo dikwijls van een wondere fijnheid
getuigt. En ja, hij houdt natuurlijk van het landschap, maar méér nog gaat zijn hart
naar het bewaren en vereeuwigen van zijn geliefd Antwerpen.
Hij tekent en schildert er de historische kerken en gebouwen, soms in geduldige
beschouwing, dan weer met geweldige pennetrekken, als een visionair. En hij legt
het heerlijke Vlaamse verleden weer open voor de geslachten die nog komen moeten.
De stad Antwerpen kent zijn verdienste en kocht een groot deel van zijn werken aan.
En dan staan daar nog de boeken, waarin hij, in samenwerking met schrijvende
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zielsgenoten, zijn honderden tekeningen weet onder te brengen, die achtereenvolgens
de lof zingen van Schoten, de torens van Vlaanderen, het Antwerpse
schipperskwartier, zelfs Monaco, de Nederlandse begijnhoven en, om het zeker niet
te vergeten: ons Frans-Vlaanderen. En hij zoekt het nog niet op te geven: er is nog
zoveel schoons dat hem boeit.
Jos van Rooy
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Piet Gilles
65
In een familiale atmosfeer van leed, tranen en ziekenkamers kon hij zichzelf blijven
door te schilderen. Tweemaal had de oorlog alles verbrand. In alle menselijkheid
restte hem de taak zijn familie op te passen. Dood, eenzaamheid en ziekte lieten een
diepe indruk op hem na. Tot in zijn diepste weefselen wordt hij in die primaire dienst
aan zijn naastbestaanden gefrustreerd. Zijn schilderen hield het gezin in stand, bij
Piet Gilles hield het heel lang de herinnering in stand aan beproefd verleden. Hoeveel
maal schilderde hij niet zijn moeder, de huiskamer, zijn vader in de geest van de
donkere van Gogh, zijn landgenoot! Zijn moeder stierf in 1953. Nu stond hij alleen
in het leven, zijn handen vrij.
Enkele jaren liepen voorbij. Moedig bouwde hij op dit onafwisbare verleden voort.
Kunstminnend publiek aanschouwt nu hoe hij op een symbolische manier deze
elementen uit het verleden heeft uitgewerkt op een frisse manier! Hoe hij ze nu
heerlijk door de taal van zijn nieuwe kleuren aan de mensen ten toon spreidt!
Sinds 1960 deed er zich bij deze kunstenaar een omwenteling voor zowel naar de
vorm als naar de inhoud. Van postimpressionisme evolueerde hij hij naar persoonlijk
symbolisme met surrealistische inslag. In de plaats van de vroeger gebruikte
olieverfborfstel oefent hij zich met de temperatechniek. Zijn existentiële rondblik
start met het doorkijken en ontleden van de dingen rondom hem.
Daarna komen de dieren hun intrede doen in het werk van Gilles. De symbolen
van haring, vogel en kater. De haring was nog een uitgedroogd en gezouten diertje,
ondanks zijn flinke snoet. Het was het wachten op leven. De vogel is reeds heelwat
kleurrijker, maar vooral bezit hij pootjes wat het hem mogelijk maakt uit te vliegen.
Soms wordt de eerste vlucht ontgoochelend, machteloos met zijn pootjes omhoog
zien we hem dan op een dak of tafel liggen. Langzamerhand groeit het inzicht in zijn
ideaal van vrij mens. Hij weet ook dat de vrijheid als dusdanig niet bestaat. Het is
enkel een eigenschap van de vogel zo te kunnen vliegen, de hemel te kunnen invaren.
Dit wil de mens ook. Vervolgens verschijnt die zwarte kater, voor wie hem betuurt,
een handtekening van de meester.
Hij is heelwat snuggerder van nature uit dan de vogel. Hij kan de wijde wereld
niet invliegen, maar dit is de mens toch onmogelijk. De kater brengt nochtans de
oplossing. Als huisdier zal hij het de mens onmogelijk maken uit te wippen. De kater
zet zich schrap op zijn poten, maakt deuren en vensters open. Loert

buiten aan de deur om het terrein voor zijn meester veilig af te snoeten. Hij schenkt
hem het vertrouwen in om naar de mensen te gaan.
Nu sinds hij in de toren van het St.-Maartensdal te Leuven woont, is alles op de
mensen opengedraaid, we zien ze als kleine stippeltjes, rondtoeren in de open stad.
Ze leggen en spelen ook aan zee. Het zijn mensen in massa, weinigen dragen een
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ware persoonlijkheid, maar ze schenken de stad wat leven. Anders zou alles bedolven
zijn onder de hoge torens en flatgebouwen.
Deze thematiek komt tot haar volle recht in zijn verfijnde vormgeving en sterk
ontwikkelde temperatechniek. Lineairmeetkundig werkt hij een vormversobering
uit, waardoor hij bomen en landschappen, gevoelens en gedachten, samenbrengt tot
een pikant kleurenspel, geregeld door één krachtige tonaliteit. Zijn kleuren zingen
door hun picturale fijnheid en modelering een vreugde uit. Verleden jaar nog werd
hem het eremetaal van de stad Leuven toegekend.
Hij blijft de kunstenaar, die doorheen tal van technieken zijn faam en
persoonlijkheid verdiend heeft, waarvoor een kunstkenner graag in bewondering
staat.
Raoul M. De Puydt

31
Stephan Gorus
60
Stephan Gorus verdient ten volle de hulde, die hem onlangs in de academie te
Dendermonde werd gebracht, en beslist ook de lof van mijn te vroeg gestorven vriend
Urbain Van de Voorde en van zoveel anderen, die ons af en toe bereikte langs de
bladen om.
Wat mij vooral trof bij een eerste kennismaking met zijn werk uit de grote
retrospektieve te Dendermonde was de inventieve authenticiteit van deze kunstenaar,
die het algemeen menselijk fenomenale op een verantwoord esthetische ontroerende
wijze wist vast te leggen in zijn talrijke werken. Hij is een begaafd kunstenaar en
beheerst dan ook bij intuïtie de regels, volgens welke de zenuwcellen van het oog
hun berichten koderen. Zijn

kunstenaarschap bestaat hierin, dat hij door zijn tekening, zijn schilderij de optische
zenuwcellen van de toeschouwer noopt, telegrammen naar de hersenen te zenden,
die méér ‘werkelijkheid’ bevatten dan wanneer ze uit een foto zouden zijn
samengesteld.
In deze tentoonstelling zagen we, hoe hij steeds zichzelf is gebleven. Enerzijds
een geschoold tekenaar en vakman. Anderzijds wist hij persoonlijk aanvoelend mens
en natuur, zijn inspiratie, impressies en ideeën op een boeiende wijze expressie te
geven in lijn en kleur. Kleuren, die het oog verrukken, lijnen die gaaf en af zijn.
Doorheen heel deze retrospektieve loopt de gouden draad van zijn eigenheid, die
m.i. grootse momenten en blijvende verworvenheden kende vanaf zijn
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impressionistische periode. Stephan Gorus wist zich in de loop van de jaren steeds
aan te passen aan de nieuwe eisen, die inzake schilderkunst voortdurend werden
gesteld. Toch herkennen we in zijn oeuvre één grote konstante, nl. de liefde voor de
mens en het leven in zijn volheid: man, vrouw en kind, hun vreugde en hun verdriet,
hun leefmilieu en de natuur. We kijken met interesse naar zijn stads-, boeren- en
cirkuslevens. Lang hebben we stilgestaan voor het talentvol werk ‘De schone en het
beest’, waarin we het kontrast ten zeerste bewonderen, evenals de feilloze konstruktie,
de ideale uitstraling over het ganse vlak van het doek. Een werk dat blijk geeft van
een benijdenswaardige harmonie.
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Stephan Gorus voelt vooral mee met de lijdende mens. We lezen zijn schrijnend
protest op de pregnante werken, die handelen over Viëtnam. Het haveloze jongetje
met de wijdopen pijnogen, de groep skeletachtige soldaten, opstandig tot in de dood,
die hen zo vergeefs werd opgedrongen. Parallel hiermede denken we onbewust aan
enkele aangrijpende Viëtnamgedichten van Tsjé Lien Vien. In naam van het C.V.K.V.
wensen we mevrouw Gorus en haar man om te beginnen nog twintig jaar bij. We
zijn ervan overtuigd, dat kunstschilder Gorus ons nog veel heerlijk werk zal brengen,
dat de waardering van zijn doeken, naarmate de tijd vordert, nog zal stijgen. Want
we staan hier onmiskenbaar voor een gerijpt talent met een geëigende techniek. Hier
ziet men geen excessen, maar zinvol, ontroerend schoon en goed werk. We danken
de schilder om het stille wonder, dat hij heeft verricht: om al dat licht, de vreugde
van het zien van zoveel schoonheid, het aanvoelen van de droefheid en het leed, dat
hij in zijn genadevolste ogenblikken vermocht te vertolken. Daarom nogmaals uit
het diepste van ons hart: Dank en oprechte gelukwensen!
Albert de Longie

32
Gabriël Haelman
75
Schrijven was (voor mij) oorspronkelijk een behoefte, een manier om alles op te
tekenen - maar werd later een hobby om spanningen te neutraliseren.
Gedurende mijn beroepsvisie als verkoop- en reclameadviseur, maakte ik kennis
met kleinhandel en moest vaststellen dat persoonlijke en zakelijke ontwikkeling voor
die groep ontbrak en practisch geen boeken noch tijdschriften in het Nederlands
beschikbaar waren. Wel in de Franse taal.
Dit gaf aanleiding tot stichting (1933), als bijzaak, van Uitgeverij-Boekhandel,
postorder-systeem en filiaal van een Nederlandse Uitgeverij. Een nieuwigheid. Het
werd pionierswerk. Maar de buren kwamen in 1948 een eigen kantoor en organisatie
oprichten en lieten de pionier en zijn zaak, die intussen als hoofdzaak was
geëvolueerd, met inventaris en personeel in de kou staan.
Maar het entousiasme voor die bepaalde groep volksgenoten, zat er in en langs
pers, tijdschriften, radio en lessen werd het zelfde doel zoals voorheen nagestreeft.
Conferenties in tientallen Vlaamse steden en gemeenten en zelfs enkele in Wallonië.
De stoot was gegeven en ik kreeg navolgers, die zonder scrupules, de beginselen en
de praktijk onder een andere vorm presenteerden.

Geleidelijk zwakte de interesse, deels verheugd omdat het goede zaad wortel schoot,
deels ontgoocheld omdat de pionier vergeten werd.
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Uit de ervaring werd geput voor verhalen, reisreportages, gedichten, toneelwerken
en andere studieobjecten. De provinciale Zondagpers verscheen in 1930, verspreid
over verschillende nummers van een zakentijdschrift. Een Nederlands boek werd
vertaald en uitgegeven in 1937. De breuk met de Hollandse firma deed de uitgave
van vier andere vertaalde werken stranden.
Experimenten met prijskampen werden, na herhaalde pogingen genegeerd.
Romancier Piet van Aken schreef destijds dat bepaalde letterkundigen een half dozijn
en meer functies cumuleren en de literaire macht in handen hebben.
De monografie over St.-Goriks-Oudenhove kon de gemeente niet financieren. Ik
ook niet. Het toneelwerk ‘Moeder’ (alhoewel KNS besproken) werd door een primaire
feestvoorzitter afgelast. Ik schreef scenario's en werkte mee aan een langspeelfilm
voor BJB. Reisreportages en verhalen verschenen in Vlaamse kranten en tijdschriften
en zelfs enkele in ZW Frankrijk. Bijdragen met sociale achtergrond verschijnen thans
regelmatig in een Militair Eenheidsblad in Duitsland.
Het gedicht ‘De Lansier en zijn paard’ inspireerde Prof. Jean Douliez tot een
vierstemmig koor ‘Traditie’ creatie 1971. Dit beknopt overzicht laat natuurlijk veel
aspecten in de schaduw. Steeds werd een bepaalde lijn gevolgd ‘Dienst aan de
Gemeenschap’.
(Einde 1972 - benoemd tot Officier Nationale Orde Leopold II met Zwaarden.
Oorlogsvrijwilliger 14/18)
Gabriël Haelman

33
Paul Haeven
(pseudoniem Willem van Herckenrode)
80
Geboren te Hasselt de 13 juni 1893.
Volgde lager onderwijs aan het Sint-Jo-zefscollege te Hasselt en middelbaar
onderwijs te Brussel. - Gepensioneerde ambtenaar bij het Gemeentebestuur van
Sint-Jans-Molenbeek. - Woonplaats: Oude Pastoriestraat 21, 1080 Brussel
(Ganshoren).
Werken: Dichtbundels:
‘In memoriam’ (1949) - ‘Adam’ (1952) - ‘Graven, grenzen van mijn leven’ (1953)
- ‘Dichterstroost’ (1954) - ‘Gezellen van mijn eeuwigheid’ (1955) - ‘Erebos’ (1957)
- ‘De gave der tranen’ (1959) - ‘Louteroven’ (1961) - ‘De eenzame Orpheus’ (1963)
- ‘Ecce Homo’ - verzamelde gedichten (1967) Toneelwerken:
‘De witte dood’ (1956) - ‘Honger naar macht’ (1971) -
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De dichter Willem van Herckenrode heeft het onoverkomelijk besef te leven in
een steenkoude, staalharde wereld. Maar verwacht de dichter niets meer van de
blinde, hun eigen ondergang bewerkende mensen, des te meer verwacht hij van God
en het eeuwige leven. (Urbain Van de Voorde)
Op iedere bladzijde van zijn werk ontmoeten we de gefolterde ziel van de dichter,
doch ook het beeld van ieder mens, die heen en weer geslingerd wordt tussen wanhoop
en hoop, tussen twijfel en geloof. (J. Van Baelen)
Over ‘Honger naar Macht’ schrijft Theo Vonck: ‘Er zijn passages die herinneren
aan apocalyptische visioenen. Het doet shakespeariaans aan, met diepe gedachten
en veel variaties’.
Paul Haevens indrukwekkend wereld-
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beeld van alle tijden en continenten, deze universele ‘Honger naar Macht’ verdient
nadenken en herlezen, zo rijk is het aan stof, argumentatie en meditatie. Het heeft
recht op onze lange, eerlijke en grondige bezinning. (Lisette De Backer)

34
Paul Hardy
65
De man die sedert meer dan veerig jaar de literaire produktie in Vlaanderen op de
voet volgt, werd te Berchem-Antwerpen in 1908 geboren. Na humaniorastudies aan
het St.-Stanislascollege behaalde hij het diploma van regent in de Germaanse talen.
Aanvankelijk leraarde Paul Hardy aan het Antwerpse St.-Lode-wijksinstituut. In
1936 werd hij redacteur en literair commentator bij de Radio-Omroep. Sedert 1944
is hij verbonden aan de bibliografische dienst van het A.S.K.B., als redactie-secretaris
en hoofdredacteur van ‘Boekengids’ en het onvolprezen ‘Lectuur-Repertorium’. Al
is het kritisch werk ongetwijfeld zijn hartstocht, toch liet ook het onderwijs hem niet
los. Hij werd immers leraar Nederlands aan de Middelbare Normaalschool van het
St.-Thomasinstituut te Brussel en studieprefect van de Vrije Middelbare
Bibliotheekschool te Antwerpen. Tot in zijn recensies voelt men de bekommering
van de ware opvoeder en de moreel gedreven onderwijsman.
In een woelige tijd blijft Paul Hardy een rustig wegend, sierlijk en toch bevattelijk
zijn oordeel formulerend kroniekschrijver. Hij ageert tegen vervreemding, pleit voor
verstaanbaarheid en wantrouwt bewust hermetische boeken. Hierover zegt hij: ‘Het
moet literair bevredigend kunnen zijn én terzelfdertijd lectuur.’ Sedert jaren wordt
aan Hardy's oordeel belang gehecht zowel door de meer gecultiveerde als door de
gewone lezer. In ‘Boekengids’ en ‘Gazet van Antwerpen’ laat hij regelmatig kronieken
verschijnen, die geregeld worden gelezen. De Zuidnederlandse letteren kent hij tot
in de schuilhoeken. Paul Hardy is een opvallend scherpzinnig en evenwichtig criticus,
die gewis niet kwistig de stroopkwast hanteert, maar evenmin zout op alle slakken
legt. De onophoudelijke recensie-arbeid heeft hem geenszins pedant of blasé gemaakt.
‘Zijn pen kwetst niet, zijn woord doodt niet’, getuigt J. Smeyers. Genuanceerd drukt
hij zijn oordeel uit, maar de hocus-pocus van een alleen voor ingewijden verstaanbaar
jargon schuwt hij als de pest. Jammer dat Hardy niet méér de tijd... en het aplomb
vond om een en ander uit zijn onoverzienbaar recensiewerk te bundelen of in
boekvorm te registreren. Er zijn alleen de studies over Gaston Duribreux en
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Hubert Lampo, maar gelukkig kondigt men de twee bundels ‘Bij benadering’ aan,
waarin hij de volledige produktie van een zestigtal Vlaamse auteurs chronologisch
behandelt.
Paul Hardy gaf lezingen, verzorgde literaire rubrieken bij de B.R.T. en bij de
A.V.R.O. en vertaalde onberispelijk romans uit het Engels en het Duits. Hij zetelde
in tal van jury's.
Last but not least is Hardy de man van de toneelliteratuur. Hij schreef
amusementstoneel en leverde niet onaardig werk op het gebied van het hoor- en
t.v.-spel. Het luisterspel ‘Esupos of de gebochelde wijsheid’ heeft ons diep getroffen.
Hardy's badinerende stukken spelen meestal in een milieu van welgestelde mensen.
Het fris-luchtige blijspel ‘Annie grijpt in’ zullen we wel nooit vergeten, want we
lazen het, in een tijd dat er schaarste bestond aan cursorische lectuur, op de
retoricabanken. Het programma secundair onderwijs schreef in de eerstes een treurspel
van Vondel en een hedendaags toneelstuk voor. Zo werd Paul Hardy in menige school
de pendant van de grote dramaturg uit de Gouden Eeuw. Nooit hebben we geweten
welk gevoelen het hem moet hebben gegeven, dat zijn pittige ‘Annie grijpt in’ als
de tegenhanger en het complement van ‘Lucifer’ fungeerde! We vermelden tevens
het burlesk hoor- en televisiespel ‘Bolero’ - bedoeld als een grap - en ‘Paviljoen op
Heidebergen’, een toneelspel dat stoelt op de gedachte dat de hele wereld een beetje
gek is. In dit laatste werk zit er feitelijk van elk genre wat: klucht, komedie, drama
en thriller.
Moge Paul Hardy nog lang onze oriëntatienaald in het kompas van de
Zuidnederlandse literatuur blijven! Er is maar één facet dat we deze sympathieke
man euvel kunnen duiden: zijn al te verregaande bescheidenheid.
René Turkry

35
Pierre Hendrix
60
Hij is een volmaakt vakman, kan alle onderwerpen aan, weet elk schildersprobleem
op te lossen en schildert daarbij als een waar poëet. Sommigen stellen hem op zijn
hoede voor de romantiek, maar die hebben ongelijk. Hij is waar het nodig blijkt een
nuchter realist, maar dan weer met zulke mildheid dat zijn realisme in vorm en kleur
ons dadelijk ontroert. En zo zien wij sommige verstokte vaandeldragers van de
non-figuratieve kunst vóór doeken bezwijken en spontaan uitroepen: ‘Hendrix staat
buiten alle hedendaagse vorm en stijlbekommernissen. Zijn werk staat gewoon buiten
de tijd. Maar wat is het weldoendkalmerend! Men zou aan zichzelf beginnen te
twijfelen...’ Inmiddels gaat Pierre zijn eigen weg. Waar hij eens portretten en
landschappen in sombere tonen schilderde, is zijn palet nu al sedert jaren blij licht
en opgewekt geworden. Zijn hemels werden doorschijnend grijs, zijn Scheldegezichten
lichtoker of roomwit. Hij weet eveneens in zijn stillevens met de lichte tinten te
toveren: alles is aan zijn werk speels geworden. Hij werd een virtuoos. Hij houdt
vanzelfsprekend van zijn Schelde en van alles wat er van ver of van dichtbij toe
behoort. Zijn werk ontspringt uit zijn heldere kijk op de dingen. Het ontspringt tevens
uit zijn hart. Hierbij hebben sommige critici het eveneens over zijn eenvoud en
bescheidenheid. Die woorden zijn wel niet zo gelukkig gekozen. Pierre kent geen
hoogmoed, maar hij is toch degelijk bewust van zijn talent en ik zie hem daar met
open liefde zijn verfstreken trekken en daarna nog eens kritisch bekijken wat er op
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het doek gekomen is, en parbleu, geloof maar dat het met het oog van een meester
is. Het verwondert me niet dat Pierre ooit gedichten schreef, natuurgedichten, en dat
zijn schilderwerken stuk voor stuk natuurgedichten gebleven zijn, waarin hij het
gevoel heeft de dingen nog adequater te kunnen uitzingen dan door het woord, al
dicht hij niet onaardig: ‘O 't zacht gedein van gouden korenvelden - Uw stil geruis
is van een verre zee... - wijl helle zon in blauwe hemelkoepel - de lucht doet trillen
met de aarde mee’. Ja, Pierre Hendrix voert ons van het water naar de binnenlanden,
naar een korenveld, naar het picturale van een kreek of een landweg, naar een late
stralenbundel op een gevel, naar een eindeloze verscheidenheid van onderwerpen.
Het is alles solide.
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Men heeft er een houvast aan. Pierre spreekt meestal met alledaagse dingen gans het
vermogen van de kijker aan, zowel met zijn kennen en zijn weten als met zijn
menselijk verlangen naar om boven zichzelf uit te rijzen en met zijn behoefte aan
schoonheidsontroering. En dat gebeurt zo bij Hendrix over heel het gamma van zijn
creaties. Laten we zeggen dat het goed is bij hem in zijn atelier de schoonheid van
gans Vlaanderen te ontmoeten, zonder dat men tot analyses gedwongen wordt en
plots voor het vreemde staat dat men niet begrijpt. Zijn werk doordringt ons van de
werkelijkheid, wijl het ontstaan is doordat hij er zelf eerst door aangegrepen werd.
Hij weet intussen zeer goed waar hij heen wil, is zijn meesters al lang ontgroeid en
heeft het akademische al lang vaarwel gezegd. Moeten we er nog aan toevoegen dat
hij een indrukwekkende reeks bronzen, zilveren en gouden medailles verwierf en
dat zijn werk verspreid werd zowel in officiële als private ondernemingen, tot in
Noorwegen, U.S.A. en Peru toe. Wie zei hem ook weer: ‘Pierre, u is een gelukkig
man’? Laat de zon nog lang schijnen op uw schilderijen. Schenk ons ten minste nog
lang uw rijke kleurkontrasten die u uitpuurt uit de natuur en uit uzelf, de secuurheid
van uw penseeltrek, de logische opbouw van uw landschappen en vooral de wakkere
gloed van uw Scheldetaferelen.
Jos van Rooy

36
In memoriam
Ach. Hennion
Geboren te Moen (4-6-1882), tussen Kortrijk en Doornik, liep hij academie in de
zuid-Westvlaamse hoofdstad, daarna te Antwerpen (Koninklijke Akademie en Hoger
Instituut voor Schone Kunsten). Hij onderging er de invloed van direkteur Jullaan
De Vriendt, kende er de Jespersen (Floris en Oscar) en beeldhouwer Rotsaert als
klasgenoten, ging op in het werk van Van Leemputten, wat zichtbaar werd in zijn
mooi ‘Bietenveld’ dat op zijn eerste tentoonstelling (Doornik 1913) als een zeer
beloftevol werk opviel.
Een studiebeurs, hem in 1914 toegekend, kon wegens de oorlogsomstandigheden
niet worden uitgekeerd. Hennion werkte te Moen verder aan eigen vorming. Pas na
de oorlog kon hij zijn opvattingen gaan toetsen aan hetgeen in 't buitenland tot stand
kwam. Na een verblijf van enkele jaren in Parijs en langs de Azurenkust (hij was
intussen gehuwd), kwam hij zich te Brugge vestigen. Tentoonstellingen te Kortrijk
en te Brussel openbaarden de verwezenlijkingen van die eerste periode: Moen: het
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Westvlaamse land; Parijs: Seinebruggen en -kaden; Côte d'Azur: Antibes,
Juan-les-Pins, Cagnes met heldere weelderige luchten en prachtig blauw.
Te Brugge doet hij als 't ware een dubbele ontdekking en het wordt meteen de
tweede periode in zijn kunstenaarsleven. Hij ontdekt de stad met aspecten die anderen
nog nooit hadden gezien. En hij vindt zichzelf, zijn eigen persoonlijkheid als
kunstenaar: met de eigen visie; de minnaar van Brugge, maar niet de traditionele;
niet de artiest die zich aan folkloristische mooie, al honderd keer geschilderde hoekjes
vergaapt; hij ziet ze anders. Hij ontdekt vooral nieuwe elementen in het gelaat van
de stad: De Gistfabriek in de mist, het Blekerstraatje als een venster op de Spiegelrei,
kerkinterieurs vol vrome rust, ‘Sint-Walburga-parochie’: de stevige toren te midden
van de ertegen aanleunende ‘parochie’.
Zijn tentoonstellingen in ‘Oud-Brugge’ (1929 en 1931), in het St.-Georges-hotel
(1931), in de Memlinc-zaal (1935), in Sint-Josse (1937), evenals die in Kortrijk (1925
en 1930), Oostende (1933), Gent (1933) en Antwerpen (1937) werden door de
kunstliefhebbers zeer graag bezocht en kregen zeer gunstige kritieken: ‘Zijn talent
is veelzijdig, zijn landschappen... dragen de stempel van eigen visie en zeer verzorgde
techniek... met hun speciaal sterk en trillend lichtspel en forse kleurschakeringen’
(Het Laatste Nieuws, 30-5-1925); ‘Daar is eenheid in zijn werk, eenheid van visie,
van techniek en van kleur’ (F.D.V. - Kortrijk, febr. 1930); ‘Hij heeft een zodanige
originele kijk op al die versleten onderwerpen, dat hij ze ons voor de ogen tovert
zoals wij ze nooit gezien hadden’ (Het Belfort, 18-2-1933); ‘Het is steeds een
verrassing... hoe oorspronkelijk en adekwaat

de kunstenaar zijn onderwerp heeft weten uit te beelden’ (Brugge, 1935); ‘De Kunst
van Hennion is een verheven kunst, de sobere maar meteen weelderige uitstraling
van een hem eigen temperament’ (De Standaard, 4-3-1931); ‘In die doeken... ligt
een grootsheid, een allure die we toch zo zelden aantreffen’ (Leyland, 3-3-1930);
‘Sommige doeken zijn zeer mooi, stevig van faktuur’ (De Nieuwe Gazet, 7-4-1937).
Nergens vernemen we een negatief geluid. Algemeen werd Hennion erkend als
een zeer persoonlijke en voorname kunstenaar. Nooit heeft zijn bescheidenheid zich
daarop beroemd. Hij leefde en werkte buiten de ‘zakelijke wereld’ van de kunst. De
kunst om met de ellebogen te werken was hem volkomen vreemd.
Marcel Boey

37
Jan Huet
70
‘De natuur is mijn meester’, zegt hij, ‘altijd geweest.’ Ik weet dat hij welbepaald de
Noorderkempen bedoelt, de Wortelse Kempen, met haar wildheid van heiden, bossen
en vennen op de grens van de ‘kolonie’. Daar werd hij toch geteeld. En nu mag zijn
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vader nog een Waal of zelfs een Fransman geweest zijn, zijn moeder was een diep
gevoelige en godsdienstige Kempische vrouw, die haar kinderen leerde bidden. Zijn
religieuse kunst heeft een diepe grondslag: denk maar aan de dagelijkse Mis in zijn
jeugd. Maar daarna trok hij dan ook al vroeg met een oudere humanlorastudent zijn
geliefde natuur in. Ze studeerden aan het Klein Seminarie te Hoogstraten en waren
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beiden klaarblijkelijk van dezelfde natuurliefde doortrokken. De oudere zou later
kloosterling worden, de andere een groot Vlaams glazenier. Ziedaar waartoe een
streng Kempische opvoeding leiden kan: tot alles wat waardevol is en de eeuwigheid
raakt. Voor Jan had het evengoed priester kunnen zijn: hij deed toch de Latijns-Griekse
studies. Twee van zijn broers werden het wél, maar Jan verzeilde in de
St-Lucasacademie te Elsene. Maar ook zijn vriend-priester bleef schilderen, zelfs en
vooral nog toen die missionaris in Denemarken werd. Daar heeft Jan dan ook maar
een hele tijd geschilderd, in Nyborg, en nu ze beiden ‘op rust’ zijn ontmoeten ze
mekaar weer in hun geliefde Markparadijs in het Kempische hoge noorden. Daar
zoekt Jan nog liever dan ooit zijn ‘motieven’ en zoekt hij samen met zijn vriend
eigenlijk nog liever naar zijn ‘verten, zijn einders’. Daar wordt weer naar de plaatsen
gezocht die nog overblijven na de langzame verwording van dit christelijk erfdeel
door materialisme en utilitarisme, terwijl er de boerentraditie vergaat en er geen
kostwinnaars meer komen doch enkel geldverdieners. Die teleurgang stemt hem
droevig, maar wat kan hij anders doen dan toch weer de heide in te trekken en er met
de nostalgie om het vroegere in het hart een tableau in Gods vrije natuur af te werken.
Hij schildert vol concentratie, desnoods urenlang. Neen, hij is geen man om het er
zo maar op zijn moderns op te kletsen. Alles is verantwoord, met een eindeloze liefde
en een grote zorg voor de waarde en de waarheid van Gods schepping, steeds op
zoek naar de fysionomie, maar vooral naar de ziel van de Kempen. De mensen zullen
steeds herinnerd worden aan die Kempen zoals ze vroeger was. Neen, 't is geen
routinewerk. Het is de Kempen. Het is sfeer, het is mysterie, het is het ware licht.
Jan stileert niet, interpreteert ook niet, is geen toeristische schilder, doch gaat naar
de diepte en hangt dan weer vast aan de weemoed die boven de heidevlakten blijft
zweven en er omzeggens ineenvloeit met de kleur van de hemelen. En, alhoewel het
tekenen en het schilderen hem bijzonder lief zijn, is hij ook een vermaard glasschilder
geworden en heeft zijn atelier in de stad. Wanneer men weet dat zijn glazenierskunst
zich haast uitsluitend op religieus gebied beweegt, begrijpt men veel meer. De
kerkramen en vitreaus beschrijven die hij al in kerken, abdijen, stadhuizen en scholen
geplaatst heeft, zou een heel boekdeel beslaan. Men noemt deze Kempische schilder
thans de grootste glazenier van Vlaanderen. Ik weet het wel, zijn tegenstrevers zullen
al dadelijk afkomen met dat verschil tussen brandglasraam en kleurglasraam. Maar
Jan Huet, professor en thans ere-professor voor glasschilderkunst aan de Koninklijke
Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen, moet men op dat gebied geen lesjes
geven. Onze lezers vinden zo nodig in ‘Vlaanderen’ nr. 117 een uitvoerig artikel van
Herman Mortier over de glazenierskunst van Huet. Maar weet ook dat deze mens
met zijn diep-religieuse opvoeding en zijn eerlijke visie zich er niet op beroemt beter
te zijn dan de Middeleeuwers, die toch nog steeds iets vóór hadden op wat wij de
modernen noemen: zij hadden de eeuwenlange traditie; hun kunstambacht werd van
geslacht tot geslacht overgeleverd en verder op diepe godsdienstzin uitgebouwd. Dàt
geheim bezitten wij niet meer.
Jos van Rooy
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Jan Hoogsteyns
Prijs van Aarschot
Zonder overdrijving mag men stellen dat Jan Hoogsteyns reeds zeer jong - hij werd
geboren in 1935 - een eigen stijl heeft verworven. Zowel door de behandeling van
zijn koloriet als door de compositie van zijn werken drukt Hoogsteyns een gans
persoonlijke stempel op zijn kunst. De oppervlakkige toeschouwer zal in zijn doeken
zelfs ternauwernood nog een kleurenpalet ontdekken. Een overheersende toon van
grijs hult het ganse werk in een soort nevel waarachter men nochtans een
ongeëvenaarde rijkdom van variaties in grijze tonaliteit kan vinden. Elke stip in een
andere kleur, hoe onooglijk klein soms, komt hierdoor in volle kracht naar voor. Van
de toeschouwer wordt verwacht dat hij een ernstige inspanning zal leveren om hierin
door te dringen. Jan Hoogsteyns zal geen enkele stap zetten in de richting van het
commerciële succes. Wie in deze kleurenopvatting van Hoogsteyns geen harmonie
van tinten als hoofdbetrachting kan terugvinden behoort blijkbaar niet tot de
uitverkorenen die uit zulk kunstwerk zijn transcedente waarde weten te puren en
ervan te genieten.
Het is inderdaad pas in de verheffing boven het onmiddellijk waarneembare van
het alledaagse dat men een kunstwerk onderscheidt van een gewoon

estetisch of oogstrelend voorwerp. Hoogsteyns bereikt dit doel hoofdzakelijk door
mystieke kleurhandeling die de wereld van zijn werk verheft tot in een sfeer van
contemplatie en geestelijke vervoering. Waarschijnlijk zal hij hiermee de grote massa
nooit bevallig zijn. Het siert de kunstenaar dat hij hieraan niet wil toegeven. Wij
weten dat hij met een sober koloriet meer kleur kan laten bewegen dan velen met de
meest felle kleuren kunnen realiseren. Wat thematiek betreft is Jan Hoogsteyns
eveneens beperkt tot enkele gegevens: het landschap met wat huizen en enkele bomen,
de vrouw of het kind, de compositie van een summier stilleven. Meer heeft hij ook
niet nodig omdat de gevoelige kleurenbehandeling het beeld van zijn werk onder
een steeds veranderende vorm naar de toeschouwer overbrengt. Hij wil het zintuiglijke
overstijgen omdat het zo bijkomstig is in vergelijking met wat er allemaal leeft in
de fantazie of droomwereld van de mens.
Precies door deze uitgesproken en konsekwente keuze voor het echte leven dat
achter de oppervlakkigheid van de dingen schuil gaat zal de kunst van Jan Hoogsteyns
haar waarde blijven behouden. De kunstminnaar zal bij hem iets vinden dat de
vergankelijkheid van het ons omringende doet vergeten.
J. Jans

39
Rik Jacobs
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Wie Rik Jacobs zegt, zegt het Reizend Volkstheater. Hij was twee en dertig toen zijn
‘'t Nieuwe Getij’ omgedoopt en omgevormd werd tot ‘Reizend Volkstheater’,
gezelschap in het kader van het in 1947 gesticht Nationaal Toneel. Voor een atleet
van de geest is dertig jaar ‘de’ mooie leeftijd en het is wellicht daaraan toe te schrijven
dat hij er in geslaagd
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is zijn gezelschap - dat in 1967 het gezelschap van de provincie Antwerpen werd meer dan een kwart eeuw lang in dikwijls moeilijke omstandigheden zijn taak van
kultuurdrager te doen vervullen. De vijftien jaar lange leiding van de door hem
gestichte avant-gardistische toneelgroep ‘'t Nieuwe Getij’ was voor hem een moeilijke
maar vruchtbare aanloop geweest.
Het memoreren van veertig jaar theaterbedrijvigheid is voor een animator en
regisseur minder spectaculair dan voor een acteur. Het lichamelijk contact ontbreekt
hier; er is geen stem, geen gebaar, geen mimiek, er is alleen de herinnering aan een
voorstelling waarvan het beeld zich vóór de man achter de schermen geschoven heeft.
En toch is het niet moeilijk de man achter de schermen, als die Rik Jacobs heet, ter
gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, naar voor te schuiven. Hij beweegt zich
op een organisatorisch en op een artistiek plan. Organisatorisch bestaat het RVT uit
een equipe van 36 vrijgestelden (artistiek, technisch en administratief personeel) die
gemiddeld 175 reisvoorstellingen per seizoen speelt in ca. 104 verschillende
gemeenten, die in de zomermaanden het Openluchttheater van het Rivierenhof en
het enig kader van het Rubenshuis bespeelt, die ± 30 schoolvoorstellingen verzorgt
en herhaaldelijk onze noordergrens overschrijdt. Artistiek dringen zich twee vragen
op de voorgrond: welk repertoire en welke realisatie. Hier zijn de cijfers van
bijkomstig belang al is een rekensommetje vlug gemaakt: 25 jaar aan ca. 5 produkties
per jaar is ca. 125 produkties. En ieder jaar staat Rik Jacobs voor hetzelfde probleem.
Het RVT organiseert zelf niet, maar wordt gevraagd. Het zijn de organisatoren die
een keuze doen onder de aangeboden produkties. Die keuze dient zo ruim mogelijk
te zijn. Dit zoeken naar verantwoorde stukken moet de leider (en hier zouden we wel
van de lijder kunnen gewagen) heel wat slaaploze nachten gekost hebben. Als we
de lijst van de gespeelde stukken en auteurs overlopen, kunnen we verschillende
vaststellingen doen. Het repertoire omspant een reeks auteurs van Sophocles over
Vondel en ‘Marieken van Niemeghen’ tot Arthur Miller en Paul Willems. Shahespeare
- ongeveer om de twee jaar een ander stuk - bekleedt de plaats die hij in werkelijkheid
in de dramaturgie van het Avondland inneemt. Maar - en dat dient speciaal
onderstreept te worden - Rik Jacobs is de direkteur die op 25 speeljaren het meeste
Nederlandse werken heeft gespeeld. We vinden niet minder dan veertig namen met
ca. zeventig titels. Feitelijk is hij de enige direkteur geweest die de benaming
‘nationaal toneel’ heeft waar gemaakt. (Dat de H. van Peeneprijs hem voorbij is
gegaan, ligt dus voor de hand).
Als literair regisseur stond hij altijd in dienst van het stuk en persoonlijk kunnen
we getuigen dat zijn ingrepen altijd ten goede van het stuk en de interpretatie uitvielen.
Denken we vooral aan zijn regie van de Shakespeare-stukken: de dichter kreeg bij
hem altijd het volle pond omdat de regisseur het niet beter wou weten dan de dichter.
En in dat opzicht denken we nog altijd aan zijn vrije bewerking en realisatie van de
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‘Spiegel der Minnen’ van Colijn van Rijssele, een vergeten meesterstuk uit onze
nationale dramaturgie waarvan de realisatie misschien het hoogtepunt geworden is
van de vele Rubenshuis-vertoningen.
Hij is zestig geworden. En wat betekent dat voor iemand die bestendig in het heden
leeft, in dit glijdend moment dat, volgens Newton, het oneindig verleden scheidt van
de oneindige toekomst. Daarom geen terugblik maar een bestendig waar maken van
zijn beginselverklaring: ‘Uit de drang van jonge mensen naar levende schoonheid,
uit het geloof in de artistieke en schoonmenselijke zending der toneelspeelkunst
ontstond het RVT.’
Maxim Kröjer

40
Miel Kersten
75
(V.K.O.S.) te Gent een hulde aan Miel Kersten om een drievoudige reden: hij was
kort te voren, nl. op 3 november 1972, 75 jaar geworden, hij vierde dit jaar zijn
gouden bruiloft en hij is sinds 25 jaar voorzitter van hoger genoemde vereniging.
Reeds bij vroegere gelegenheden werd hij op passende wijze gehuldigd, zoals
Onlangs bracht de ‘Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers we ook 5
jaar geleden in dit tijdschrift een korte bijdrage aan hem mochten wijden.
Wij willen nu, zoals toen, in de eerste plaats de nadruk leggen op zijn letterkundige
verdiensten, vooral op het gebied van de poëzie en het essayistisch proza. Wat dit
laatste betreft verdienen vooral onze aandacht zijn studies over Streuvels, Gezelle,
over de hoofdfiguren uit de Nederlandse letterkunde, de topfiguren uit de
wereldliteratuur, zijn bijdragen in dagbladen en tijdschriften over culturele,
letterkundige, religieuze en wijsgerige onderwerpen. Hij is inderdaad een self-made
man die, dank zij onafgebroken studie en lektuur, verschillende Europese talen
beheerst en een merkwaardig inzicht verwierf niet alleen in de literatuur, maar ook
in de theologie, de wijsbegeerte, de bijbelwetenschap, de geschiedenis, enz.
In zijn essayistisch werk geeft hij steeds blijk van die veelzijdige belezenheid en
grondige kennis van het onderwerp, dat hij nooit oppervlakkig behandelt, maar dat
hij altijd in zijn diepste kern tracht te vatten en te doordringen.
In zijn poëzie is hij een essentieel religieus dichter met een onweerstaanbare drang
naar de wereld van het metafysische, die zijn ware wereld blijkt te zijn. Nergens een
zweem van schijndiepzinnigheid of goedkoop gefilosofeer, maar steeds een
substantiele inhoud met hooggestemde gevoelens en wijsgerig-theologische inslag.
Biezonder opvallend is de religieuze ondertoon in zijn gedichten waar hij de
echtelijke liefde bezingt, die door de gezamenlijk gedragen levensbeproevingen en
de gedeelte smart gelouterd en gesublimeerd is tot een kostbaar bezit van verstilde
en veheven rust. Immers alléén in God vindt en put die echtelijke liefde haar sterkte,
haar onverbreekbaarheid en haar schone, immer stijgende vreugde, omdat ze in God
haar oorsprong vindt en ook vóór alles naar God zich richt. Het spreekt dan ook
vanzelf dat zulke verheven voorstelling van de liefde voor onze dichter zeker niet
de gemakkelijkste weg betekent naar succes en populariteit, vooral in een tijd waar
brutale lichamelijke passie en wilde sensuele en sexuele uitspattingen en
wanverhoudingen schering en inslag zijn.

Vlaanderen. Jaargang 22

In zijn zeegedichten, vooral in zijn latere trilogieën, brengt hij ons helemaal op
het metafysische plan en doet ons met hem verwijlen bij ‘de eeuwige zee’ die God
zelf is.
Ook voelt Miel Kersten zich ten zeerste aangetrokken door het kind met zijn
droom- en verbeeldingswereld, met zijn onschuld en ongereptheid, waarin wij als
het ware de tastbare nabijheid van God zelf voelen. Van zekere zijde heeft men dit,
niet ten onrechte, bestempeld
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als de ‘romantisch-reëele atmosfeer’ in het werk van onze Gentse dichter.
Ongetwijfeld is de drang om zich te gaan vermeien in de ziel van het kind een typisch
romantische trek, waarmee we bedoelen; een trek van eeuwige romantiek, die zich
steeds wil losworstelen uit de banale, laag-bij-de grondse realiteit van het alledaagse
leven. Wat de vorm betreft vallen zijn gedichten op door hun gave klassieke bouw,
zijn ambachtelijke vaardigheid, zijn subtiele muzikaliteit en fijne poëtische
zeggingskracht. Naast de rijke, diepe en verheven inhoud is het verzorgde, fijn
geciseleerde vers een schoonheid op zichzelf.
We wensen Miel Kersten nog vele gelukkige jaren van onverpoosde en vruchtbare
literaire arbeid en moge hij nog lang de alom gewaardeerde, verdraagzame en
beginselvaste voorzitter blijven van onze dierbare V.K.O.S.
Hans Melen

41
Ghislain Kuyle
Prijs Provincie, Hoppelandprijs 1972
Soms is het moeilijk om als jong kunstenaar over je eigen werk te schrijven en
daarmee gepaard gaand een objectief beeld rondom je eigen werk en persoon te
scheppen.
En toch zie ik veel positiefs in deze eigen verantwoording, vooral dan omdat ik
denk dat niemand anders dan de kunstenaar zelf de werkelijke thematiek in zijn werk
kan verraden.
En wanneer ik spreek over ‘jong kunstenaar’ dan is het ook niet heel moeilijk om
terug te blikken op een korte loopbaan waarvan ik, zonder aan zelf-overschatting te
doen, denk ermee naar buiten te mogen komen. Een loopbaan die vooral stoelt op
zes jaar studie aan de stedelijke tekenacademie te Poperinge, waar ik bij mensen als
C. Frimout, A. Vandevoorde en G. Vervisch zeker de ideale steun kon vinden om
een artistieke loopbaan uit te bouwen. Dat ik daaraan zes jaar St. Lucas Gent
toevoegde met als opleiders N. Halsberghe, G. Klemans en R. Coorevits zal misschien
wel de sleutel vormen tot deze loopbaan.
Want in 1971 werd ik laureaat Pro Civitate (lijn) en kreeg ik in 1972 de 1e Premie
Povinciale Prijs voor Grafiek en de ‘Prijs Hoppeland’ vanwege de Provincie
toegewezen. Dat ‘De Bladen voor de Grafiek’ daarna een map met tien houtgravures
aan mijn werk wijdde, was vooral de bevestiging dat ik in mijn werk een zeker peil
bereikt had.
Tot op heden kan mijn internationale doorbraak nog niet groots worden genoemd.
Later zal dit misschien uitwijzen
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dat mijn werk nu nog niet rijp genoeg is. Toch oordeelde men mijn werk goed genoeg
voor opneming in de ‘Encyclopedia Internazionale degli Artisti '71’ en bekwam ik
dit jaar een selectie in ‘The First British Drawning Bienal’.
Maar laat ik het liever wat over mijn werk zelf hebben en dan vooral over de
thematiek die mijn werk de laatste jaren kenmerkte. En dan moet ik er ook
onmiddellijk aan toevoegen dat de thematiek vooral van mijn eigen morele toestand
afhankelijk is geweest.
Dat ik enkele jaren zeer kritisch werk maakte, vindt zijn oorsprong in de problemen
die een jong mens vooral te slikken krijgt wanneer hij voor het eerst ernstig in de
maatschappij opgenomen wordt, wanneer hij in deze wereld van de grote mensen
kijkt.
Hoe dan ook, de mens bleef steeds een belangrijke plaats in mijn werk innemen.
En als ik vroeger zag dat de mens een decadente massaheld was geworden dan heb
ik ook moeten inzien dat ondanks alles toch nog altijd romantiek genoeg te vinden
was om mijn werk een heel nieuwe inhoud te geven. Het werden enorme
droombeelden en als grafieker zocht ik in de zeer fijne tonaliteiten met als
belangrijkste factor de contrasten tussen licht en schaduw. Op het doek zijn het
eveneens de evenwichtig uitgebouwde kleurtonaliteiten die mij het meest boeien,
maar ook het vage van een droom kenmerkt dit werk. Dat ik in mijn werk steeds
verder blijf zoeken naar nieuwe mogelijkheden zal ook met zich mede brengen dat
het voor veranderingen vatbaar zal blijven.
Maar de afwezigheid van enige beïnvloeding door bepaalde stromingen of
onderrichters is misschien tot op heden mijn grootste wapen geweest.
Ghislain Kuyle

42
Philomene en Cecile Lauwerijssen
70
Philomene Lauwerijssen en haar tweelingzus Cecile werden als rasechte sinjoren te
Antwerpen geboren op 7 maart 1903. Hun vader was een bekend wijnsteker en zou
zich over zijn vier kinderen vrij vroeg alleen moeten ontfermen wegens de dood van
zijn echtgenote. Het is trouwens in die opvoeding dat de tweeling die sterke
naastenliefde kreeg en de drang om nood te lenigen waar het moest.
Op zeventienjarige leeftijd ging Philomene naar de akademie te Antwerpen en
had als leermeester Piet Gillis van Dendermonde, die daar trouwens ook het standbeeld
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van zijn oud-leermeester baron Frans Courtens zou maken. Cecile ging in de leer bij
de bekende Maurice Felbier, oudleerling van Isldoor Opsomer
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en bij de Laet van de beroemde Vlaamse schildersschool. Beide zusjes hadden ook
nog andere pijlen op hun kunstboog en brachten enkele fijne stukjes poëzie en korte
verhalen. Ze waren zeer bevriend - intiem zelfs - met de betreurde Vlaamse dichteres
Alice Nahon, die nu vijfenzeventig jaar zou geworden zijn, was zij niet jong gestorven.
Philomene deed ook te Aalst aan levende beeldhouwkunst en ontmoette er de
bekende kunstschilder Jan Van Campenhout, waarmede ze de befaamde kunstgroep
Artis stichtte.
Te Assebroek waar ze 26 jaar woonde met haar echtgenoot die daar ambtenaar
was, stichtte ze ‘De Zeven Torentjes’ een bekend cultureel gezelschap waarvan ze
trouwens voorzitster is. Te Sint-Andries waar ze ook een jaar verbleef, stichtte ze de
kunstgroep ‘Were Di’. Philomene is een onrustige figuur die moeilijk stil kan zitten.
Te Aalter maakte ze rond haar gehuurde villa een brokje mooie natuur waar ze
rusteloos haar kunstaktiviteiten ontplooit. Ze hield reeds verscheidene succesvolle
tentoonstellingen, want een kunstenaar kan niet enkel van zijn liefde voor kleuren,
mensen en dieren vormen en bloemen leven. Ging haar eerste liefde aanvankelijk
naar de stille, maar uiterst mooie Kempen, waar ze haar rijke gaven en jong leven
kon botvieren op het doek, dan heeft Brugge met haar wondermooie plekjes haar
toch ook rijkelijk geinspireerd. Momenteel krijgen de bosrijke streken van Aalter
bijna dagelijks de twee schetsende zusters op bezoek. Philomenes werk getuigt vooral
van rijpe kennis van maat en kleuren. Haar voorliefde voor de natuur en dan vooral
voor bomen die ze toespreekt als tegen mensen, voor dier en plant, is treffend. Deze
motieven spelen een vooraanstaande rol in haar prachtige werken, alle uitgevoerd
met het paletmes, want nooit hanteert Philomene het penseel.
Haar zuster Cecile is vooral bekend als schilderes van bloemen. Veel van haar
zacht-tere en ontroerend subtiele werken hangen bij grote kunstminnaars in
Vlaanderen. Haar liefde voor akwarellen werd duidelijk in de hand gewerkt door
haar leermeester Felbier, maar haar doeken wijzen niettemin duidelijk op een sterke
persoonlijkheid en getuigen vooral van een rijke en juiste penseeltrek bij afmeting
en kleur. Ze is zo wat de antipode van haar zuster maar juffrouw Cecile's werken
zijn voor fijnproevers echte juweeltjes. Ze gaat ongetwijfeld als bloemenschilderes
een grotere bekendheid tegemoet. In haar werken legt ze steeds de ziel van een
fijnbesnaarde kunstenares die haar enorme liefde voor de bloem tot uiting brengt.

43
Prof. Dr. Paul Lebeau
65
Paul Lebeau werd geboren te Borgerhout in 1908. Hij promoveerde te Leuven tot
doctor in de Germaanse filologie en studeerde daarna ook aan de universiteit te Parijs
en te Berlijn. Nu is hij hoogleraar aan de St.-Aloysiusfaculteit te Brussel. Zijn
intelligentie en grondige wetenschappelijke vorming schenen hem voor te bestemmen
voor een degelijke academische carrière en voor stevige cultuur- en literairhistorische
publikaties. Maar... hij werd kunstenaar, schrijver van romans en novellen. We zullen
ze hier niet allemaal opsommen, wel de aandacht vestigen op enkele belangrijke
werken.
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Van zijn debuut af heeft Lebeau zich tot de probleemroman aangetrokken gevoeld.
Velen lazen van hem ‘Mijn vriend Max’ (1941), die meesterlijke honderoman waarin
de ik-figuur, alias Lebeau zelf, de wederwaardigheden vertelt en analyseert die hij
bij de opvoeding van en het samen zijn met zijn geliefde herdershond meemaakt.
Het is niet een objectief doordringen tot het dier en zijn psychologie; wel een relaas
over zijn eigen jeugd met de daarbij horende spanningen en moeilijkheden, maar
dan gezien door de ogen van Max. De hond vormt een soort van alibi. Later, resp.
in 1950 en 1951, verschenen ‘Johanna-Maria’ en ‘De blauwe bloem’, een tweeluik,
waarin de hoofdfiguur een vrouw is, die in een harde, mannelijke wereld uitgroeit
tot een veredelend beeld van altruïsme en offer. Psychologische romans, net als zijn
bestseller ‘Xanthippe’ (1959), een reeds van bij de aanvang af klassiek werk
(vijftiende druk in 1972). In die hoogstaande historische roman laat hij de door de
legende zo miskende vrouw van Socrates aan het woord in een aangrijpende
zelfverdediging en we leren er haar in kennen als een eeuwig voorbeeld van de nooit
geheel doorgronde, tot offer en liefde bereide vrouw die in de schaduw van een
beroemde, druk bezette echtgenoot een ondankbaar leven slijt. De onbegrepen vrouw
wordt er onvergetelijk getekend; R.F. Lissens noemt ‘Xanthippe’ het rijpste werk
van Lebeau (‘één van de opmerkelijkste romans uit de naoorlogse produktie’). De
novellen van P. Lebeau behoren tot zijn beste werk; zo b.v. het sobere, ontroerende
verhaal ‘De kleine Karamazow’ (1957), waarin een naïeve stumperd wordt uitgebuit
door een geweten- en gevoelloze intellectueel en het niet eens door heeft.
We willen tevens de aandacht vragen voor ‘Voltooid verleden tijd’ (1967) dat als
memoires zich van de vorige onderscheidt.

Hier denkt de schrijver met humor en weemoed terug aan de voorbije studenten- en
leraarstijd, kruidt zijn herinneringen met geestige anekdoten, met wat overdrijving
en fantasie, en toont ons doorheen zijn ironie, zijn karikaturen en milde satires, een
warm-menselijk hart, vertederd en gerijpt. In de artistieke loopbaan van Paul Lebeau
zijn er wel eens perioden van - schijnbare? - indolentie geweest. Zo was het de jongste
jaren wat stil om zijn naam geworden. Het verheugde ons dan ook dat hij ons in 1972
op ‘De tijdvreter en andere verhalen’ trakteerde, een bundeling van oude en nieuwe
verhalen. De zeven novellen tonen alle aan hoe groot de afstand kan zijn tussen de
zogenaamde realiteit en de voorsteling die wij ervan maken.
In onze tijd gaan een aantal zaken jammerlijk teloor, o.a. de kunst van het zinrijke
gesprek en het intelligent-geestige briefschrijven. Lebeau betreurt het dat de
conversatie bij ons te weinig wordt beoefend op een interessant niveau. Jammer dat
de rondetafelgesprekken ‘voltooid verleden tijd’ zijn geworden... Bovendien moet
Lebeau er vrede mee nemen, dat we, ondanks alles, nog altijd in een specifieke
mannenmaatschappij leven. Voor wanneer het matriarchaat?
René Turkry
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Cor Ria Leeman
John Flandersprijs
Cor Ria Leemans (ps. voor C. van Kuyck) werd in 1919 geboren. Hij kwam vroeger
regelmatig in het nieuws met enkele geslaagde romans (o.a. De grote Heer:
Vlierberghprijs Davidsfonds) en talrijke
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bekroonde boeken voor de jeugd. Hij liet vele jaren niets meer van zich horen. Een
tijd van bezinning misschien? Hij bekent met een eerlijk ‘ja’. Wie schrijven wil,
moet zich soms die beperking opleggen. Zichzelf kunnen verwerpen om opnieuw
op zoek te gaan.
Ondertussen werkte hij toch in alle stilte aan zijn literaire come-back. Bij het
Davidsfonds verscheen zijn lijvige roman ‘Zalig de zondaars’ en een boek voor de
jeugd ‘Het meisje Asmin’. Waar de romantitel duidelijk de lading dekt, vertelt het
jeugdboek de geschiedenis van een Arabisch meisje, uit het vluchtelingenkamp bij
Jericho ontsnapt. Hulpeloos volgt ze de joodse jongen Mosje. Het wordt een idylle,
brutaal verstoord door de volwassenen.
Het thema oorlog waar onze jeugd dagelijks mee geconfronteerd wordt (radio en
tv.) diende ook tot basis voor het pas met de eerste John-Flandersprijs bekroond werk
‘De bekroonde foto’, dat begin '74 bij Altoria verschijnt. Inspiratiebron: de foto van
een met brandwonden overdekt, naakt wegvluchtend meisje.
‘Planeet Epsilon’ (die Keure - Brugge) mogen we een vondst noemen. Stel dat er
een planeet bestaat waar onze jeugd heen mag wanneer ze het op aarde niet meer
harden kan. Een paradijslijke planeet waar èchte liefde àlles mogelijk maakt. De
auteur noemt zijn werk ‘een ruimtereis voor het hart en de geest’. Avontuurlijke
reisverhalen zijn: ‘Drugs voor een engel’ (die Keure). ‘De mummies van Sicilië
(Altoria). ‘Avontuur in Oaxaca (Van In), Christelijk geïnspireerd waar het de roman
betreft. Er gingen tien jaar studie aan vooraf. De jeugdboeken zijn duidelijk van de
jeugd uit geschreven: een hunker naar schoonmenselijkheid, de drang soms naar het
zichzelf overstijgen... om dan te beseffen dat NIETS heldhaftig moet genoemd
worden, omdat het gewoon in elk meisje, in iedere jongen als ingeboren aanwezig
is (De bekroonde foto - Meisje Asmin - Planeet Epsilon). Een verwijt dat de
volwassenen MOET treffen: wat hebben we met de jeugd gedaan dat ze niet meer
zichzelf kan zijn? Contestatie? Misschien. Maar dan in positieve zin.

45
Lucie Loots
65
Een kind kan een natuulijke aanleg hebben voor allerlei en het toch tot niets brengen.
De levensomstandigheden moeten meewillen om iemand b.v. tot een volslagen artiest
te maken. Welnu die omstandigheden schijnen zich nooit langs de gunstige kant te
hebben willen laten zien wanneer het om Lucie Loots ging die, om te beginnen, zelfs
van haar ouders nooit de toelating kreeg om 't is eender welke academie te bezoeken.
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Zij zwoeren enkel op een handels- of een naadschool, zodat ze verscheidene jaren
van haar jonge leven als manutentionaire en mannequin bij Jamar in de Leopoldstraat
stond. Inmiddels bleef zij in haar vrije uren toch maar verder schilderen zoals zij als
kind was begonnen. Want ze was wat men een getekendede noemt. Helaas, zelfs
haar eerste man, met wie ze op twintigjarige leeftijd huwde, scheen dat niet volledig
te hebben begrepen, en zo kwam er een ganse tijd niets van exposeren in huis.
Weliswaar kreeg zij eindelijk de gelegenheid om privélessen te gaan nemen bij
Gontrand de Bruyne en Frans van Tongerloo en later bij Floris Jespers. Samen met
deze laatste bereidde zij eindelijk haar eerste tentoonstelling voor, toen een V-bom
haar man doodde, haar huis verwoestte en haar zelf in de ruggegraat trof, waardoor
haar benen gedurende twee jaar verlamd werden. Maar ook de volgende twintig jaar
kende zij lange ziekteperiodes, met verplicht bed houden ter oorzake van acute
flebitis, en tot schilderen kwam het enkel bij tussenpozen. En 't is wel een ironie van
het noodlot dat zij slechts na de dood van haar tweede echtgenoot zich ten volle aan
haar kunst heeft kunnen wijden. Haar eerste tentoonstellingen hield ze te Ekeren en,
samen met beeldhouwer de Cuyper in de zaal Aghte te Antwerpen. Ze trok voor
enkele maanden naar het Franse zuiden, bracht er een schat van pastelschetsen van
mee, en begon daarna met een eigen galerij te Knokke, die ze acht jaar lang wist
open te houden. Haar specifiek fijn vrouwelijk werk en haar sympathieke verschijning
maakten haar tot een bekende figuur in het Zoute,

te Oostende en in het Casino te Blankenberge, waar ze bij haar zestigste verjaardag
netjes in de bloemen werd gezet. Ten slotte kreeg zij bij haar tentoonstelling in het
Centre Rogier te Brussel Koningin Marie-José zelf op bezoek. Zo pas is ze naar het
Antwerpse weergekeerd en Burgemeester Craeybeckx zal er haar retrospectieve
inleiden. Als dàt feit geen waardemeter voor haar kunnen is, weet ik er niets meer
van. Zelf spreekt de charmante dame met enthousiasme over haar eigen werk, wat
overigens niet nodig is, want bij een bezoek aan haar atelier ziet men onmiddellijk
dat zij meer wil en meer bereikt dan het op doek brengen van een landschap of een
stilleven. Zij vindt in de natuur heel wat meer. De zee die zij schept is een wonder
van kleurschakering. Het is vooral dat zoete licht dat bij haar de moeder is van de
fantastische harmonieën die de kijker meetronen naar een toverachtige wereld.
Zeegezichten, Zwinlandschappen, bloemstukken, naakten, vissen of vogels, overal
vindt men de vrouwelijke verfijning van haar toets terug, de olieverf die tot zachte
pasteltint wil worden, een eigen manier om de zaken te interpreteren die uit haar
eigen persoonlijkheid, uit haar eigen hartstochtelijke natuurliefde voortspruit en uit
een immer jong geloof. Men noemt haar de poëet van de kleuren bij uitstek. Waar
zij zich aanvankelijk echter bij dierenonderwerpen hield, is ze sedert jaren een
polyvalent artiest geworden, die tegelijk technisch knap werk levert en de toeschouwer
weet te ontroeren. Zoek gerust naar haar scheppingen aan de zeekust, maar ook in
Brugge, Brussel, Holland, Engeland en Duitsland kent men haar.
Jos van Rooy

46
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Antoon Luyckx
Gouden Medaille prijs voor schilderkunst van Parabiago
Kunstschilder-beeldhouwer Antoon Luyckx heeft met een feilloos inzicht op zijn
creatieve mogelijkheden op het getal
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50 als culminatiepunt waarin zijn kunst definitief zou doorbreken, gemikt. Inderdaad,
deze kunstenaar, hoewel hij vóór die tijd reeds een verantwoord en positief oeuvre
had opgebouwd, diende vooralsnog aan andere activiteiten die hem van een veelvuldig
naar buiten treden afhielden grote aandacht te schenken, in het bijzonder aan de
organisatie van de bloeiende gemeentelijke kunstschool ‘Academie’ te Borsbeek
waarvan hij directeur is. Alles wijs er op dat het bij Antoon Luyckx planmatig
verloopt, want vorig jaar werd hij telkens geselecteerd met zijn inzending voor de
‘Gaverprijs’ en voor de prijs voor tekenkunst van Kortenberg. Dit jaar dan in Italië
een gouden medaille voor de prijs voor schilderkunst te Parabiago, wedstrijd waaraan
niet minder dan 450 kunstenaars deelnamen. Voor wat de eigenlijke confrontatie van
het Vlaamse publiek met zijn werk betreft, hield deze kunstenaar in september jl.
een eerste grote overzichtelijke tentoonstelling te Antwerpen. Geboren te Antwerpen
in 1922 heeft Antoon Luyckx zijn artistieke opleiding gehad aan de Koninklijke
Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten van zijn
geboortestad. Hij behaalde er de prijs Nothebom en verliet de kunstinstelling als
laureaat in schilderkunst.
Een algemeen kenmerk van de kunst van A. Luyckx is er een van rijp evenwicht,
logische opbouw en een hang naar een sfeer van een magisch-realistische poëzie.
Natuurlijk is de maturiteit die men in dit werk kan opmerken niet op één dag gekomen.
Toen wij hem als jong schilder juist na de bevrijding op het atelier van zijn inmiddels
overleden schoonvader Rik Vleeshouwers leerden kennen, kon men in zijn schilderijen
de losse, impulsieve toets beïnvloed door Isidoor Opsomer herkennen. Maar het
eigen doel bleef Antoon Luyckx lokken. Bovendien was hij zich zeer sterk bewust
van het feit dat een kunstenaar om aan zijn sentiment en visie vorm te geven moet
kunnen beschikken over een volmaakt mêtier. Juist daardoor is het te verklaren dat
de kunstenaar op een vast punt in zijn ontwikkeling viseerde om van daar zijn talent
te bevestigen, en de eerste resultaten wijzen in elk geval op de juistheid van deze
persoonlijke instelling. De grote kentering in deze teken- en schilderkunst situeert
zich op het moment dat Antoon Luyckx, en natuurlijk vindt men daar ook de invloed
van terug in zijn sculpturen, de compositie volgens meer geometrische opvattingen,
of om het vrij Cézanne na te zeggen ‘Cubifier les formes’, ging registreren.
Ergens zou men een verband kunnen leggen tussen de kunst van Antoon Luyckx
en zijn grote voorgangers uit het magisch-realisme zoals Raoul Hynckes, Pyke Koch
en Carel Willink, zonder dat men de Vlaming ook maar enig epigonisme kan
aanwrijven. Het gaat uiteraard in het recente werk van Antoon Luyckx om een
gelijkaardig aanvoelen van bepaalde dingen in de natuur en de mens, terwijl hij in
zijn veelzijdigheid meer gelegenheid openlaat om dingen in hun realistische
verschijning te benaderen, zoals b.v. in talloze tekeningen en aquarellen die op hun
beurt mogelijk nog dienen als document voor een symbolische transplantatie in een
compositie. Waar deze kunstenaar in zijn schilderijen soms naar een hyper-realisme
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overhelt zoals in het schilderij ‘Parkgezicht te Maria-Oudenhove’, met een gedeelte
opgevat als doorkijk van een vredesduif, daar weet Luyckx in voldoende mate zich
niet te vergalloperen. Inderdaad, de kunstenaar behoudt voldoende reserve en
evenwicht en het symbolische element wordt nergens gechargeerd of te opdringerig
in het schilderij geintegreerd, waardoor deze kunst onmiskenbaar een apart raffinement
behoudt.
Antoon Luyckx is stellig een hard werker. Wordt hij door vele dingen sterk geboeid,
hij heeft ongetwijfeld de uitspraak van Charles Baudelaire ‘L'inspiration c'est le
travail de tous les jours’ tot de zijne gemaakt.
Remi De Cnodder

47
Jaak Maertens
Prijs Peter Benoit
De directeur van de Stedelijke Muziekacademie te Roeselare, Jaak Maertens, werd
in de loop van dit jaar bekroond met de vierjaarlijkse compositieprijs Peter Benoit.
De wedstrijd, in samenwerking met het Peter Benoitfonds ingericht door het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen was aan zijn derde uitgave
toe. De prijs werd inderdaad gesticht in 1961 naar aanleiding van de zestigste
verjaardag van het overlijden van de Meester.
Als opgave kregen de toondichters een

trio voor hobo, klarinet en fagot. Alle laureaten van de klassen contrapunt en fuga,
die hun diploma in de laatste tien jaar behaalden, mochten aan de wedstrijd deelnemen.
Het werk waarmee Jaak Maertens werd bekroond heette uiteraard ‘Andante e Allegro
per oboe, clarinetto e fagotto’. Als juryleden fungeerden de bekende figuren uit de
hedendaagse muziekwereld als J. Leducq, M. Vandermaesbrugge, J. Mestdagh en
G. Bruneel, onder voorzitterschap van Directeur Traey. Jaak Maertens is Kuurnenaar
van geboorte en zoon van de bekende dirigent Leopold Maertens. Hij behaalde in
1968 de licentie in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de Rijksuniversiteit
te Gent. Richting: Middeleeuwen en Moderne Tijden. In het Hoger Kunstonderwijs
behaalde hij Eerste Prijzen in de Notenleer, Geschreven Harmonie, Piano, Contrapunt,
Practische Harmonie en Fuga. Hij verwierf een Getuigschrift Hogere Graad
Muziekgeschiedenis en het diploma van leraar in de Muziekpedagogie. Hij werkte
als leraar aan het Conservatorium van Kortrijk en aan de Academies van Izegem en
Roeselare. Momenteel bekleedt hij naast het directeurschap van de Muziekacademie
te Roeselare ook de functie van adjunct-leraar aan het Koninklijk
Muziekconservatorium te Gent. Hij maakt deel uit van diverse instellingen ter
bevordering van de Muziekcultuur en werd op onze laatste jaarvergadering opgenomen
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in de Raad van Beheer van het C.V.K.V. Een opsomming van de creatieve artistieke
verwezenlijkingen van de nog jonge componist zou ons te ver leiden. In de persoon
van Jaak Maertens menen wij een muzikaal talent te kunnen vooropstellen dat in
Vlaanderen nog dikwijls eervol aan bod zal komen. En met Vlaanderen bedoelen we
niet
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alleen ons tijdschrift.
Wie regelmatig met Directeur Maertens in contact komt weet dat hij er overtuigend
naar streeft het muziekonderwijs vooral kwalitatief te stimuleren, al kunnen daar
soms kwantitatieve nadelen aan vast zitten. Persoonlijk zijn wij ervan overtuigd dat
hij terzake gemotiveerd tewerk gaat. Pedagogische omzichtigheid is bij hem zeker
geen ijdel woord en verdient daarom graag ons algeheel vertrouwen.
Bij het ter perse gaan vernemen we dat Jaak Maertens professor harmonie werd
benoemd aan het Kon. Muziekconservatorium van Antwerpen.
Hector Deylgat

48
Gwij Mandelinck
Poëzieprijs A. Merghelynck van de Kon. Akademie voor Ned. Taal
en Letterkunde
Om de drie jaar schrijft de Kon. Akademie een prijs uit voor poëzie (gepubliceerd
of in handschrift.) Voor de periode van de laatste drie jaar ging de prijs naar het
manuscript ‘De wijzers bij elkaar’ van Gwij Mandelinck uit Tielt.
De proklamatie had op 18 juli '73 plaats op het kasteel van Beauvoorde waar de
Akademie haar zomervergadering hield. Aan de laureaat werden enkele vragen
gesteld.
- Wil U de tematiek van Uw bekroonde bundel omschrijven?
- De titel ‘De wijzers bij elkaar’ verwijst naar de visuele stand van de klok op het
middaguur. Het is misschien de bundel van de thuiskomst ‘in media vita’. Ik kom
‘van bij de mensen’ en ik heb winst en verlies leren kennen, de dubbele kleur die op
elke radijs verschiet. Dat spanningselement beheerst de bundel, want de vreugde
wordt voortdurend uitgedund door een ontnuchterende angst. De levensverwachting
slaat duidelijke contouren rondom de dagen, maar in de waarneming van het
eenvoudige leven zitten er talloze fijne verwijzingen naar de dood. Het element ‘tijd’
en alles wat ermee samengaat, kan soms beklemmend inwerken. Niet zelden wordt
de conclusie gemaakt dat men ‘als een dagloner maanden te laat komt’. Ondanks
alles behoudt de hoop een verhelderend en transcenderend karakter.
- Welk is Uw visie op de poëzie?
- Ik meen dat poëzie een zeer geconcentreerde vorm van kunst was en een vorm
van kristallisatie zal blijven. Poëzie kan ik niet losdenken van de metafoor. Een beeld
moet in het geheel van het gedicht een lichtend effect opleveren, maar tezelfdertijd
op een haast verrassende wijze naar de verwondering leiden. De hoge graad van
verstaanbaarheid mag het klassiek geheim echter niet
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neutraliseren. Bij het schrijven van poëzie moet men voortdurend een massa woorden
in reserve houden, opsparen. Een dichter spreekt zich nooit volledig uit. De maat
van het kreatief zwijgen is misschien voor hem even belangrijk als die van het
schrijven.
Men kan van poëzie talloze omschrijvingen geven... Voorlopig beleven de kinderen
rondom ons zo vanzelfsprekend de verwondering, dat ze elke definitie zonder pardon
wegslaan.

49
Marie-Elise
Laureaat ‘Raymond de la Haye’, 1973
Wars van alle intellektualisme, beschikt Marie-Elise over een degelijk métier, een
vlot penseel en een aangenaam koloriet. De brede toets in een toch gebonden
schilderwijze kenmerkt haar artistieke wezen. Onder de klassiek-figuratieven neemt
zij

een verdienstelijke plaats in. Te midden van haar schilderijen ondergaan we het
vredevolle gevoel van evenwicht. De volle maat van haar kunnen en van haar vaardige
handigheid bereikt zij, naar ons gevoelen, in het portret. Als men haar de vrije teugel
laat, dan slaagt zij erin - naast de levende gelijkenis - van elk portret tevens een
schilderij te maken. Dan reiken de portrettiste en de dromerig-fervente koloriste
elkaar de hand. Daarnaast zijn de stillevens, bloemstukken, dieren en landschappen
de intieme veruiterlijking van haar schildersgeluk.
René Turkry

50
Ludo Mariman
Prijs Minister voor Nederl. Cultuur, 1973
Ludo Mariman (oWilrijk 1946) vestigde voor het eerst de aandacht op zich met een
tentoonstelling in 1968 te St.-Niklaas. Twee jaar voorheen behaalde hij aan de Kon.
Academie te Antwerpen en aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (onder
leiding van Rik Slabbinck) volgende diploma's: 1ste prijs figuurschilderen, publiciteit
hogere graad A, grafische vormgeving. In 1971 werd hij laureaat van het nationaal
Hoger Instituut.
René Turkry schreef over hem: ‘Hij beoefent een soort symbolisch geladen
surrealisme. Zijn werk heeft iets visionairs, laaft zich aan de bron van een fascinerend
en tegelijk angstwekkend toekomstbeeld, het coloriet correspondeert met die visie,
troebel en nogal drukkend. Tot de beste schilderijen rekenen we “De profeet” - op
Gargallo geïnspireerd - en “Zonsopgang”’. Tal van onderscheidingen mocht hij
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verdienen: in 1966 reeds de prijs Oscar Nothebom (voor schilderen) en de prijs van
de Consul Generaal van Italië
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(letterkunde); in een concours van het Ministerie van Landsverdediging en
Nederlandse Cultuur in 1973 behaalde hij de eerste prijs.
Sinds 1971 is hij leraar aan de academie te Berchem. Atelier: Walburgstraat 8,
2700 St.-Niklaas.

51
Gerard Michiels
65
Met verwijzing naar de Ontmoeting met ‘Gerard Michiels zestig’ door Paul Leenders
(‘Vlaanderen’, nr. 102, p. 436-437), die de aandacht vestigde op de stichter in 1945
van ‘De Nieuwe Gemeenschap’ van Limburgse Jongeren, op de dichter en essayist
Michiels, dient daaraan toegevoegd dat hij sedert 1968 twee Limburgse figuren van
betekenis ter studie heeft genomen: Lambrecht Lambrechts en Lod. Lavki. Over de
Hoeseltse auteur publiceerde hij een monografie (Maaseik, 1968), benevens artikels
in Nat. Biografisch Woordenboek (deel V, 1973) en in Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging (deel I, 1973). Ter aanvulling van zijn werk ‘Lod. Lavki’ (Tongeren, 1956)
nam Nat. Biografisch Woordenboek (deel V, 1973) een raamartikel over Lavki van
zijn hand op.
In ‘Negen prominente Lommelse Geleerden en Schrijvers uit de 20ste Eeuw’, een
uitgave van de Lommelse Heemkundige Kring (1970), verscheen op blz. 25-31 een
volledige bio-bibliografie met grote foto. Gerard Michiels is sedert geruime tijd
bestuurslid van het Velde-Leëncomité en het Lavki-comité te Hasselt, van de Mathias
Kempstichting te Maastricht en lid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
Sedert een paar jaren doet hij opzoekingen in de lokale geschiedenis van Lommel.

52
Joë ‘Pil’ Meulepas
Hoe Pil typeren?... Hoe hem - die de anderen al meer dan een kwart eeuw in hun
hemd zet! - in enkele getypte lijnen ‘projecteren’? Want Pil is nu al jàaaaaren actueel.
En hij blijft het! En dat is juist zijn grote verdienste...
Pil huist tussen de steenbok en de vissen. Hij is een waterman. Heeft uiteraard al
heel veel watertjes doorzwommen. Pil werd, als Joë Meulepas, uit Lierse ouders in
Engeland geboren (Hampsteadt, 8 februari 1915), en trouwde met een meisje uit
Aarlen, die beter Nederlands praat dan Leburton.
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Pil is kartoenist en illustrator van beroep, ook al leverde hij destijds voor Louis
Contrijns poppentheater zowel decors als duivels venijnige poppen... Hij liep school
te Lier en te Brussel en studeerde nadien Wijsbegeerte en Letteren te Leuven.
Belandde later in de journalistiek... Op 11 april 1947 verscheen zijn eerste spotprent
in ‘De Standaard’. Later bundelde hij het beste uit zijn spotprentwerk in de in 1950
uitgegeven bloemlezing, die ‘Met pijl en pen’ werd genoemd, en die mede de oorzaak
was, van de niet te stuiten kartoenrage in Vlaanderen. Een rage waaraan, in 1959,
het toenmalige tijdschrift ‘West-Vlaanderen’ haar gulle medewerking verleende,
door de uitgave van een aan de ‘humor’ gewijd nummer, waarin zowel GoT als Pil
vertegenwoordigd waren. In 1967 verscheen ‘De PILgrimstocht der mensheid’. In
1968 bracht hij een ‘Pi(l)kuren’-boek op de markt en in 1972 werden zijn stop-comics
- die op 31 januari 1957 voor het eerst in ‘De Standaard’ en in ‘Het Nieuwsblad’
verschenen, in de Pocket ‘Meneerke Peeters’ ondergebracht. Pil expozeerde zowel
in het ‘Salon van de Vlaamse humor’ (V.T.B.), als in de Wereldkartoenale te
Knokke-Heist. Zijn politieke prenten trokken naar Zuid-Afrika, naar Zaïre, naar
Nederland, naar het Groothertogdom, Luxemburg, Oost- en West-Duitsland,
Tsjechoslowakije, Bulgarije, Canada en heel wat andere landen. In het Joegoslavische
Skopje won hij in 1970 een eerste prijs, al had hij voordien tweemaal, in 1966 en in
1968, de door de V.T.B. georganizeerde Tweejaarlijkse Wedstrijd voor de Zwarte
Humor weten te winnen. En in 1973 won hij te Galrovo de Grote Prijs van de 1e
Internationale van de Karikatuur. Pil is in zijn politieke prenten zelden meedogenloos.
Hij is de milde verslaggever van zijn tijd, die de Vlaamse kartoenkunst - na de
Bevrijding... - een internationale waardering bezorgde.
Pil werd - in 1968 - tot ridder gemaakt in de Mercatororde. Wil dus, wanneer

je hem eens toevallig aan de boorden van de Semois of ergens in Brussel tegen het
lijf moest lopen, met genegen gevoelens bejegenen. Ook al spaart hij zelden zijn
(politieke) medemensen in zijn spitse kartoens...
Karel De Decker
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Wies Moens
75
‘Ik beweeg mij over 9 m2 tichelvloer. Zo is de begrenzing des vleses! Maar de geest
blijft vrij. Als ik mijn 9 m2 tichelvloer aan 't boenen ben, stel ik mij voor dat ik al
het onrecht weg-was van het aanschijn der wereld’. Aldus de aanvang van
‘Celbrieven’, een werk dat Wies Moens schreef in een Belgische gevangenis
(1919-1921). In deze alinea vinden we twee belangrijke kenmerken van Wies Moens
terug: ontembare vrijheidsliefde en felle strijdbaarheid tegen het onrecht, dat de mens
en inzonderlijk zijn volk werd (en steeds nog wordt) aangedaan. Beide karakteristieken
lijken mij wel het ideële fundament van zijn volhardend streven en zijn toch wel
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uiterst belangrijk literair werk. Thans woont hij in Nederland. Nog steeds kan hij
niet naar Vlaanderen terugkeren. Volledige amnestie blijft hier immers een dood
woord.
Wies Moens (naar eigen zeggen: werkman met het woord, want kunstenaar,
mirakeldoener) is herkomstig uit St.-Gillis-Dendermonde, waar hij op 28 januari
1898 werd geboren.
Wij bewonderen in zijn oeuvre een uniek dichterstalent, zijn sterke persoonlijkheid,
zijn christelijke idealisme en zijn trouw aan zijn volk.
Los van alle ars poëtica schreef hij vaak op visionaire extatische wijze, eigen drang
en rtime volgend, sociale humanitaire expressionistische poëzie, daar waar hij soms
meende proza te schrijven, en omgekeerd. ‘Een eigenaardig grensgeval tussen vers
en proza,’ besloot dan
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ook Dirk Coster. Het echtste, het volste en het mildste vers onder deze van de
humanitaire expressionistische groep, aldus A. Van Cauwelaert.
Zijn invloed op sommige R.K. Nederlandse dichters en de jongeren van ‘Ruimte’
was zeer groot. Zijn vrije verzen konden soms zo openhartig en eenvoudig zijn en
vormden iets verder weer een aaneenschakeling van synthetische metaforen.
We kunnen in dit kort bestek niet al zijn dicht- en prozawerken, essays en
vertalingen opsommen. Toch evenzeer sumier enkele van zijn belangrijkste bundels:
De Boodschap; De Tocht; Verzen; Opgangen; Landing; Golfslag (zijn tweede start
in 1936); Het Vierkant; Kalwala; Het Spoor en Poëzie.
Wies Moens studeerde aan de vernederlandse Gentse Universiteit (1916-1918),
werkte mee aan De Tijd, Boekzaal, Roeping, was secretaris van het Volkstoneel,
stichtte ‘Pogen’ (1925), waarin hij een katholieke literatuur voorstond en verdedigde.
In 1933 stichtte hij ‘Dietbrand’ en wierp zich integraal in de strijd. Hij schreef
volksverbonden grootnederlandse politieke verzen, kernachtig en fors van expressie.
Even nog een vers uit zijn verzamelbundel ‘Poëzie’:
In het holle van de nacht riep ik U aan!
Ik zette mijn borst tegen Uw borst:
hongerige honden joegen
mijn klachten door Uw hart.
Gij echter omarmdet mij met maanlichtarmen,
koel was Uw voorhoofd
tegen mijn voorhoofd als een vensterglas.
Over de amber-kusten van Uw lippen
buitelde geurig de wind!
Tenslotte nog dit: Wies Moens is eigenlijk nooit weggeweest. Steeds was hij,
in de geest althans, bij ons aanwezig.
Want, zijn werk blijft boeien!

Albert de Longie
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Jef Notermans
75
Wie de indrukwekkende bibliografie van Drs. Jef Notermans overschouwt vindt al
duidelijk dat zijn interesse in het literatuuronderzoek hoofdzakelijk naar de
Middelnederlandse literatuur gaat: Van Veldeken - in 1928 reeds zijn werk ‘H. van
Veldeken, zijn tijd, leven en werk’, - de Middeleeuwse Paasspelen, de abele spelen,
het rederijkerstoneel. Toch omspant zijn wetenschappelijke interesse een nog ruimer
gebied: Vondels toneelstukken, Augusta De Wit, Nederlands Indië - waar hij zelf
werkzaam was -, vocale en instrumentale muziek.
Juist om reden van zijn groot-Nederlands literatuuronderzoek mocht hij in 1968
de Juliana-Boudewijnprijs in ontvangst nemen: prijs om de verdienste in de
versteviging van de Belgisch-Nederlandse vriendschapsbanden.
Het C.V.K.V., samen met de Limburgse Schrijvers, waarvan hij mede-stichter en
bestuurslid was, wensen hem hierbij nog vele jaren toe!
Joost Vanbrussel
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Nestor Nuttin
70
Op 1 september 1968 is een opvoeder en kunstenaar op pensioen gegaan, die bijna
een halve eeuw vergroeid geweest is met het St.-Bernarduscollege te Nieuwpoort,
waar hij schoolhoofd was. Hij werd geboren te Kooigem op 24 mei 1903. Hij was
de oudste zoon van een drukker-uitgever en deed zijn studies aan de normaalschool
te Torhout, waar hij zijn onderwijzers- en kostersdiploma behaalde.
In 1922 begon hij zijn onderwijzersloopbaan in voorlopig opgetrokken barakken,
waarin het college van Nieuwpoort toen gehuisvest was.
Hij heeft een mooi gezin gesticht, waaruit

8 kinderen sproten, die zich thans in ruime mate verdienstelijk maken op sociaal en
maatschappelijk en zelfs universitair gebied.
Hij werd door het lot hard geslagen, want daags voor zijn op pensioenstelling
verloor hij zijn vrouw, nadat hij enkele jaren vroeger zijn oudste zoon verloren had
en vorig jaar ontviel hem zijn jongste dochter. Hij zelf moet nu zijn 70e jaar ingaan
aan het ziekbed.
Naast zijn opvoederstaak heeft hij vooral weten naam te maken als koorleider en
componist. Reeds voor de tweede wereldoorlog richtte hij het gemengd koor
‘Noordzeestemmen’ op. Tijdens de oorlog vormde hij dat koor om tot een
operettegroep, waarvan hij dirigent en regisseur was. Na de oorlog stichtte hij een
nieuw gemengd koor, de ‘Santhooftchorale’, waarvan hij steeds leider en voorzitter
gebleven is.
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Het is vooral ten dienste van zijn eigen koor dat hij tal van liederen en cantaten
geschreven heeft, zowel de tekst als de muziek. Veel van die werken werden echter
ook door andere koren uitgevoerd.
Als de toestand van zijn profaan koor onhoudbaar werd, deed hij het een nieuwe
omvorming ondergaan en werd het een kerkkoor, dat regelmatig de kerkelijke diensten
opluistert.
Lijst van zijn werken:
Tweestemmige mis ‘Ave Bernarde’; Missa St.-Joseph voor gemengd koor en
kinderkoor; Tweestemmige en vierstemmige Gezellecantate (voor het Gezellejaar);
Albert I-cantate, vierstemmig met tenor-solo en symfonische begeleiding;
Groeninghe-cantate; Cantate van de arbeid (voor de Beka-fabrieken): deze cantate
werd 8 maal uitgevoerd te Zwevegem en in de schouwburg van Kortrijk; Jubelcantate,
drie- en vierstemmig; Missiecantate; Kindercantate ‘Zon, zee en duinen’,
tweestemmig; Collegecantate, vierstemmig; Mariacantate voor het Mariajaar;
Nieuwpoortcantale, vierstemmig; Vissersleven, met ballet, tweestemmig; De
Coene-cantate, voor dr. A. De Coene, vierstemmig; Moederhulde-cantate, vier en
zesstemmig kinderkoor met ballet en symfonische
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begeleiding, georchestreerd door Jef Van Hoof. Deze cantate werd uitgevoerd te
Nieuwpoort, Brugge, Veurne, Kortrijk en Wervik; vijf vierstemmige gedeelten van
het Credo; veel eenstemmige en meerstemmige liederen; tal van aanpassingen van
liturgische teksten op Gregoriaanse muziek.
Albert Reybrouck

6
Achiel Pauwels
Prijs Ministerie Buitenlandse Handel Intern. Wedstrijd
Kunstkeramiek, Faenza, Italië, 1973
De laureaat is één en veertig, Gentenaar van geboorte, studeerde aan het Hoger
Instituut St.-Lucas, en is thans professor aan de Koninklijke Academies van
Antwerpen en Eeklo. Hij hield opvallende tentoonstellingen van zijn werk in binnenen buitenland (New-York, Parijs, Monza), en werd onlangs geselecteerd voor een
internationaal salon in Polen. Hij bekwam, vroeger reeds, de St.-Lucasprijs en de
prijs van het St.-Jozefsgild, de 1e prijs Baron van Ackere, die van de gemeente Vorst
bij Brussel, was tweemaal laureaat van de provincie Oost-Vlaanderen, en bekwam
in 1961 de Europaprijs voor religieuze beeldhouwkunst ‘pro arte christiana’.
Achiel Pauwels is een begenadigd kunstenaar en daarbij een technisch begaafd
vakman. Zijn zin voor kleuren en modelleren bracht hem al vroeg naar de keramiek
en de glasschilderkunst. In de eerste discipline vooral vond hij door zijn bijzondere
aanleg voor structuurcomposities zijn weg: de weg van zijn eigen waarheid. Gaby
Gyselen zegt daarover: ‘De waarheid van A. Pauwels is niet noodzakelijk bijbels of
evangelisch of rationeel. Zij kan ook gewoon een pragmatische waarheid zijn van
wat een artiest vermag met kleiaarde en glazuur, de waarheid van het vormend
vermogen van de mens en de waarheid van het vuur dat louterend en verstenend
ingrijpt in de arbeid van de maker en hem voltooit.’
De kunst van Achiel Pauwels is daarom niet hermetisch, zij herinnert zowel aan
de Oosterse godsdienstige en profane uitbeeldingen als aan het direkt kommunikatieve
en volkse van de versierde kraagstenen uit de Middeleeuwse katedralen. De ironie
die uit de meeste van zijn werken spreekt is ambivalent, zij wijst zowel op de dualiteit
die elke kunstenaar in wezen teistert en sublimeert, ondervangend, als op de sociale
bekommernis die tot kritiek verkrampt. Hij beweegt zich met vorliefde in het
post-expressionisme. Vooral zijn

kleinere figuren, bij voorkeur onder een glazen stolp, zitten in een gedrongen en in
klei verklonterde vorm, maar blijven sterk poëtisch in hun synthetische zinrijkheid.
Zijn algemeen menselijke bekommernis brengt de materie gestileerd over: zijn
voorstelling wijst ook in het narratieve op een eigen dramatiek, vergoelijkend spijts
sporadisch sarcasme, vertederd in het boodschappelijke en volks om de eigen specifiek
plastische humor, die nergens oppervlakkig wordt. Hij wordt geboeid door het leven,
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door de maatschappij, zijn geliefde temas zijn de ludieke personages die ons omringen,
van machthebbers tot de simpelen van geest. Daartussen het exuberante van kinderen
en moeders, zelfs de voorwerpen die tot het dagelijks gebruik behoren ingredieert
hij in zijn keramieksculpturen. En de vlucht in de droom van ridders te paard, Don
Quijote-figuren, in het mytologische, niet als escapisme, maar als therapie, ook voor
ons. De werkelijkheid sublimeren. Het leidt hem tot een mild surrealisme.
Adriaan Magerman

57
Baron Flor Peeters
70
Meester Flor Peeters, eredeken van ons C.V.K.V., vierde niet alleen dit jaar zijn 70e
verjaardag, maar ook zijn gouden jubileum als organist van de
Sint-Romboutskathedraal, waar hij zijn leermeester, Oscar Depuydt in 1925 opvolgde,
die hij reeds van in 1923 als 2e organist behulpzaam was.
Op 4 juli 1903 werd hij te Tielen (Kempen) geboren, waar zijn vader koster-organist
en tevens postmeester was. Na zijn middelbare studies te Herentals en te Turnhout,
belandde hij in 1919 op het Lemmensinstituut te Mechelen en behaalde er in 1923
de ‘Prijs Lemmens-Tinel’ met de grootste onderscheiding en de felicitaties van de
jury. Dat succes bleef geen eindpunt, want te Meudon bij Parijs ging hij voor Marcel
Dupré diens eigen moeilijkste werken op zijn huisorgel voorspelen, wat aan de

meester de kreet ontiokte: ‘Très bien, mon petit!’. Kort daarop bood hij zich aan bij
Charles Tournemire, voor wie hij ook delen uit diens ‘Orgue Mystique’ interpreteerde.
De meester bewonderde de jonge virtuoos die hij voor zich had en ze werden
verknochte vrienden. Na de dood van Tournemire in november 1936, bleef Flor die
vriendschap trouw door op zijn concerten de orgelwerken van Tournemire uit te
voeren, die toen in ons land nog vrij onbekend waren.
Flor Peeters, die na zijn ‘Prijs Lemmens-Tinel’ aanstonds professor werd benoemd
aan het Lemmensinstituut, voelde toen reeds de drang in zich, de traditie van het
orgelspel en de orgeltechniek in het leven geroepen door J. Lemmens, verder uit te
bouwen. De ‘Tien Pedaalstudies’ Op. 11, die Peeters nadien schreef, zijn er als het
ware de voorbode van. Want J. Lemmens, orgelleraar aan het Brussels
Conservatorium, publiceerde enkele jaren vóór 1862 zijn ‘Nouveau Journal d'Orgue’,
die hij weldra verving door zijn ‘Ecole d'Orgue basée sur le Plain-Chant Romain en
2 parties, met ‘Avertissement’ in het Frans en het Duits. Peeters publiceerde in 1952
(90 jaar na Lemmens!) zijn orgelmethode ‘Ars Organi’ in 3 boekdelen en met
verklarende noten in 4 talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Ze beleeft thans
haar 14e uitgave en is in gebruik in Europa en Amerika. De auteur liet ook hierbij
een fonoplaat en een bandopname verschijnen, waarop hijzelf al de oefeningen en
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studies uitvoert op zijn studioorgel. Met dit groots pedagogisch werk heeft hij de
mijlpalen van de orgeltechniek verder gezet en het orgelspel, sinds Lemmens, op
nieuwere banen geleid.
Maar ook als componist laat Flor Peeters zich niet onbetuigd. Uiteraard zijn het
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meestal orgelcomposities, grote en kleinere, samengenomen wel een 500-tal. In dit
belangrijk gedeelte van zijn gevarieerd oeuvre verwijzen we hoofdzakelijk naar zijn
‘Concerto voor orgel en orkest’ Op. 52, dat dateert van 1944. Dit werk draagt een
persoonlijke stempel en alhoewel klassiek van vorm, vernemen we daarin de
eigentijdse stromingen van de muziek, die geen ogenblik doen denken aan
experimenteren. Marcel Poot schreef over dit concerto zijn mening, die het werk
zowel als de componist ervan typeert: ‘Nous nous trouvons là devant une oeuvre
mûrement pensée et réalisée par un artiste probe. Peeters parle un langage qui lui est
personnel et qui ne doit rien à personne. Son langage est dru, frais et d'un modernisme
sans outrance’. Het orgel vertolkt een concertante partij die sterk afsteekt tegen de
kleuren van het orkest, zonder zijn zelfstandigheid erbij in te boeten.
Spijts zijn omvangrijk oeuvre als componist en zijn tijdrovend werk als
orgelpedagoog, vindt Fl. Peeters nog de gelegenheid om, als concertorganist, én te
studeren én te concerteren. Is er een werelddeel waar deze orgelvirtuoos nog niet
optrad? En het aantal concerten, gedurende zijn menigvuldige tournees, klimt het
niet reeds boven de zevenhonderd? Gelukkig beschikt hij over een sterke Kempense
constitutie die hem toelaat frontaal deze enorme activiteit te trotseren.
Bij dit alles was Flor Peeters, als kerkorganist, ook nog de gewetensvolle begeleider
van het Sint-Romboutskoor. Op de uitvoeringen wist hij steeds zijn registratie te
doseren in juiste verhouding tot het sterke stemmenmateriaal. Van 1 oktober 1949
tot 1 oktober 1967 heb ik als dirigent van het St.-Romboutskoor met hem kunnen
samenwerken en van de 9 missen die hij componeerde hebben wij er samen 6
gecreëerd, buiten andere van zijn liturgische werken. Zijn mooiste en onuitwisbare
herinnering (en 't is ook de mijne), bewaart hij van de creatie van zijn ‘Missa Festiva’
Op. 63, voor 5 gemengde stemmen en groot orgel, geschreven in opdracht van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, die we samen tot gestalte brachten onder de pontificale hoogmis van
Kardinaal van Roey op Kerstdag 1949. De toondichter was er zó door ontroerd dat
ik, na de uitvoering, niet alleen de accolade kreeg, maar dat ik ook de vererende
opdracht ervan ontving die in sierlijke letter gedrukt staat op de partituur uitgegeven
door de firma Schwann uit Düsseldorf in 1952. In deze mis heeft de componist geput
aan de rijke bronnen van het Gregoriaans met zijn oude modi, en spijts het
modernisme, verkrijgt gans het werk hierdoor een archaïsch karakter. Zijn harmonisch
palet kent vaak de weelderige schakeringen van tegengestelde tonaliteiten, die af en
toe grote eisen stellen aan de stemmen qua toontreffen. Door gans het werk waait
een gezond gewijd lyrisme, dat ten goede komt aan het illustreren van de gewijde
tekst op zeer expressieve manier. Mogen we nog even wijzen op de menigvuldige
eerbewijzingen en onderscheidingen die Meester Baron Peeters ontving, zowel de
hoogste kerkelijke als de hoogste wereldlijke, eredoctoraten, ereburgerschappen,
enz., enz. Het ereburgerschap van de Stad Mechelen werd hem nog beloofd door de
Burgemeester, tijdens de receptie op het Stadhuis, na afloop van zijn ‘Huldeconcert’,
op vrijdag 21 september jongstleden.
Moge de Heer hem nog vele jaren in ‘actieve’ rust behouden, ten bate van Volk,
Kerk en Land en niet het minst ‘propter amorem organi’ zoals het verso van zijn
bronzen jubelgedenkpenning vermeldt. Wat we hem gulhartig toewensen! Mgr.
Jules Vyverman
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Prof. K.C. Peeters
70
Als zoon van een ‘kuiper’ werd hij te Wuustwezel geboren. Nooit heeft Karel Peeters
zijn eenvoudige afkomst verloochend. Deze volksgebondenheid heeft zich ook steeds
in zijn publikaties weerspiegeld. Hij behaalde het diploma van onderwijzer. Toch
onderstreepten vele inwoners uit de gemeente dat ‘Karel het zéker in z'n leven nog
verder zou brengen...’ En inderdaad, kort daarop behaalde hij aan de Universiteit te
Gent het doctoraat in de pedagogische wetenschappen met een dissertatie die het
gehele Vlaamse gebied van de volkskunde bestreek (De psychologische aspecten
van de Volkskunde - 1937). Tot op de dag van vandaag blijft dit omvangrijk werk
een unicum in het wetenschappelijk volkskunde-onderzoek!
Enkele jaren was K.C. Peeters werkzaam in het onderwijs en in de journalistiek
(‘De Standaard’ - ‘De Morgenpost’), tot hij in 1941 benoemd werd tot kabinetschef
van burgemeester Delwaide te Antwerpen. In 1943 werd hij conservator van de
Oudheidkundige Musea en in 1950 stadssecretaris van Antwerpen. In deze functie
verrichte K.C. Peeters wonderen van ‘verzoeningswerk’ tussen de verschillende
krakelende directies van de havenstad, een bewijs dat hij ook een groot diplomaat
en psycholoog is!
Tevens was ‘K.C.’ getuige van de grootse expansie van de Antwerpse haven. Toen
hij in 1969 ere-stadssecretaris, adviseurgeneraal en (samen met P.H. Spaak en
ere-gouverneur R. Declerck) publicrelationman

bij Bell Telephone-Antwerpen werd, kon hij met trots terugblikken op een
indrukwekkende loopbaan in dienst van de wereldstad.
Dat iemand bij deze verbijsterende activiteit vanaf het einde van zijn studies voor
onderwijzer tot op de dag van vandaag tijd vond en nog steeds vindt om ons Vlaams
volkskundeonderzoek op goede banen te leiden, is opmerkenswaardig. Prof. Dr. K.C.
Peeters heeft dan ook tot ver over onze grenzen de hoogste waardering geoogst voor
zijn volkskundige arbeid.
Reeds vóór de 2e wereldoorlog liet K.C. Peeters zich opmerken door een
interessante studie over de schuttersgilden van zijn geboortedorp, Wuustwezel. Kort
na de oorlog verscheen de eerste editie van het nu alombekende kunstwerk ‘Eigen
Aard’ (uitg. De Vlijt, Antwerpen), een uitvoerig overzicht van het Vlaamse volksleven
in al zijn aspecten. Het is al aan zijn derde uitgave toe; in 1962 verscheen bij de
Vlaamse Pockets (Heideland, Hasselt) een resumé van dit ‘mooiste boek over
Vlaanderen’.
Toen de Volkskunde in 1957 aan de universiteit te Leuven een volwaardige plaats
kreeg op academisch niveau, werd dr. K.C. Peeters er belast met de leergangen in
de Volkskunde, Volkskunst en museologie, ook in de franstalige afdeling van de
universiteit. Sedert 1969 draagt Professor dr. K.C. Peeters zijn academische
‘bevoegdheden’ stilaan over op een team van competente medewerkers. In een ‘Ten
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Huize van Prof. Peeters’ onderstreepte hij hoe gelukkig hij was over het werk, dat
gepresteerd werd - en zal worden - door deze jonge volkskundigen.
Toen J. Cornelissen in 1944 stierf, volgde dr. K.C. Peeters hem op in de Belgische
Koninklijke Commissie voor Volkskunde. Sedert vele jaren is ‘K.C.’ tevens
hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Volkskunde’. Bijzonder fier was de
ere-stadssecretaris
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toen hij begin 1970 het ‘Instituut voor Volkskunde’, gelegen aan de Gildekamerstraat
in de schaduw van het Antwerpse stadhuis, aan een schare van nationale en
internationale experten in de volkskunde kon voorstellen. Wie dit instituut bezoekt,
wordt getroffen door het fenomenale organisatorische talent van Prof. Dr. K.C.
Peeters: rijke volkskundige bibliotheek, grondige documentatie over de studie van
het Vlaamse en Nederlandse volksleven, netjes gerangschikte resultaten van een
reeks volkskundige enquêtes, over het hele Vlaamse land uitgevoerd, enz. Méér dan
40.000 volkssagen werden door studenten uit Leuven en Gent, in het raam van hun
licenciaatsverhandeling o.l.v. Prof. Peeters, volgens de direkte methode opgetekend:
ze werden alle reeds gecatalogiseerd, op kaart aangebracht... en gedeeltelijk in de
computer gestopt. Want de modernste technische hulpmiddelen bewijzen ook hier
hun diensten. Wijdde Dr. J. Weyns (Bokrijk) - dit jaar wordt hij zestig! - zijn leven
aan onze stoffelijke volkscultuur, dan heeft Prof. K.C. Peeters zich volledig ingezet
voor het bewaren van ons geestelijk erfgoed.
Hervé Daras

59
Albert Poels
70
Iedereen weet dat hij als Vlaming en Antwerpenaar een zwak heeft voor Uilenspiegel,
Lange Wapper en Reinaard. De Reinaard dankt hij aan Kamiel Huysmans die de
eerste opdracht hiertoe gaf. Hij is er dan ook de beeldhouwer bij uitnemendheid van.
Men moet maar even zijn ‘keuken’ ofte atelier zien binnen te geraken - en dat deden
wij - om onmiddellijk te constateren dat Poels zijn werkdomein heeft afgebakend
tussen het bestaan van die drie kerels, beroemde kerels overigens, echte Vlaamse
symbolen, en het Vlaamse symbool bij uitstek: Ons-Lieve-Vrouwke en... alles wat
maar tussen die twee polen met godsdienstige en folkoristische inslag kan liggen,
inbegrepen portretten, oorlogs- en herinneringsmonumenten, gevelbeelden, allerlei
gedenkpenningen, rond- en reliefskulptuur. Zijn opmerkelijke creaties moeten wel
in de honderden lopen. Poels is in heel Vlaanderen zowel buiten als binnen bekend,
in kloosters, kerken en bij partikulieren: ‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt
men de Poelskens tegen’. Alleen in de musea vind ik hem nog niet en zijn Reinaard
met Uilenspiegel werd voor Middelheim geweigerd, omdat hij ‘lijnen had toegepast
die niet verantwoord zijn in de skulptuur’. Kenmerkend voor het karakter van Poels
is dat hij de mooiste plaatsen in
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zijn prettig huis reserveert voor het uitstallen van werk van zijn goede vrienden. Daar
hangen schilderijen van Frans Van Giel, Robert Geenens, Van Dooren, Verpoortere,
Gustaaf De Bruyne e.a. Een klein deel van wat hem rest van zijn afgewerkte creaties
vinden wij in een klein vertrek. Dat zal voor de kinderen zijn: hij heeft er vijf. Het
is een mooi gezin, waarin, helaas, de moeder al tien jaar ziek is. Albert heeft ze al
jarenlang met liefde verzorgd. In zijn groot en luchtig atelier werkt hij geestelijk en
fysiek. Daar ontmoeten wij wat hij nog overhoudt van zijn maketten, mooie
herinneringen aan heerlijke creatieve uren. Want natuurlijk is Albert niet vertrokken
met het witte publiek dat hier nu zijn ‘keuken’ bevolkt. Hij studeerde aan de
Berchemse Academie en nadien aan die van Antwerpen onder de leiding van Josué
Dupont. Iedereen kent van Dupont de vermaarde kameel bij de ingang van de
Dierentuin. Tijdens zijn militaire dienst bleef Albert nog voortstuderen bij Vliers.
Toch moeten wij hem nog méér zien als de leerling van zijn vader Jan Poels, bij wie
hij nog tot zijn veertigste jaar in de zaak was, een zaak van ornamentatie, een vak
dat nu schier verdwenen is.
Zijn vroege overgang dan tot het toemalig overheersend kubisme, door zijn
samenwerking met jonge en moderne architecten bracht in zijn vormgeving een
vreemde wisselwerking tussen ornamentale en kubistische invloeden; een dualisme
dat ten slotte leidde tot Alberts heel eigen vormgeving. Albert is in elk geval tevreden
dat hij die kubistische periode heeft doorgemaakt. Dat heeft hem tenslotte van heel
wat ballast gezuiverd, o.a. van alle overdaad evenals van alle geslotenheid en
raadselachtigheid in zijn werk. Dat werk ligt thans als een boek voor ons open: het
wil eenvoudig en alleen de wereld van de mensen schoner maken. Albert voert al
sedert lang nog alleen ‘bestellingen’ uit. Dat is immers de enige bestaansmogelijkheid
voor een beeldhouwer. Vraag het maar aan Michelangelo en tutti quanti. Evenals zij
bestudeert Poels grondig zijn onderwerpen, laat ze zijn rijke verbeelding bevruchten,
maakt schetsen, meestal verscheidene en als hij klaar in de zaak ziet maakt hij een
propere tekening die aan de opdrachtgever wordt voorgelegd. Als die het ééns is,
maakt Poels een maket, of laat het maken. Dat helpt hem bij de uitvoering. Deze
geschiedt in het gekozen materiaal waarin het beeld pas zijn volledige schoonheid
krijgt. Albert polijst zijn gewrochten zoals hij het van zijn vader geleerd heeft.
‘Als ik hout koop van 40.000 fr. de m3,’ zegt hij, ‘is het wel waard tiptop afgewerkt
te worden’. Zijn opdrachtgevers hebben vertrouwen in zijn kunnen, nietwaar VTB?
Hijzelf spreekt dan weer heel eenvoudig: ‘Hm, 't is allemaal 1/10 inspiratie en 9/10
transpiratie’. Niemand beter dan hij weet wat 'n zwaar handwerk het beeldhouwen
is. Het is trouwens meestal compositiewerk. Laten we hierbij maar even het monument
in bas-relief van Jef van Hoof bekijken. Jawel, Jef is er, maar ook al zijn instrumenten
zijn er én het belfort én de beiaard. Voor de rest mag men wel zeggen dat in Poels'
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kunst iets middeleeuws zit. Zeker mag men overtuigd zijn dat zijn werk in al zijn
verscheidenheid uit eerlijke liefde is gegroeid, we kunnen het zieleteerheid noemen,
maar ook liefdevolle en menselijke humor. Het is niet onmiddellijk afgestemd op
wat men gevoeligheid heet. Die speelt Albert onmiddellijker uit op zijn piano of op
zijn viool voor zover zijn kappende handen nog hun stramheid kunnen overwinnen.
Tientallen jaren zware handenarbeid moesten wel maken dat zijn muziekinstrumenten
hem ten slotte alleen nog ‘le violon d'Ingres’ geworden zijn. Maar met zijn kappende
handen vertolkt hij ten slotte niet meer wat van hém, maar wat van hogerhand is. Hij
kapt nu eenmaal in brons, marmer, blauwe steen of hout onder de adem van Gods
genade.
Jos van Rooy

60
Stefaan Ponette
Prov. Prijs Oost-Vlaanderen, Beeldhouwkunst
Stefaan Ponette, geboren te Ronse, 12 febr. 1939, regent moderne talen, voor wie de
drang om zich beeldend te uiten
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sterker werd dan die voor de conventionele taal der onvolmaakte en nooit tot de kern
doordringende woorden.
Ponette is geen virtuoos, en al heeft hij dan vier jaar de hogere afdeling Sint-Lukas
gevolgd, waarvan drie jaar bij beeldhouwer Elström, hij is helemaal geen beeldhouwer,
in die zin, dat hij de besloten of ruimtelijke vorm ‘ziet’ in de materie en hem eruit
dwingt.
Voor hem is de plastische gestalte bijkomstig of, beter gezegd ze groeit als
vanzelfsprekend uit de visie. De vorm wordt eerder van de materie afgesmeekt dan
afgedwongen, maar de materie geeft zich dan ook graag onder die liefdevolle
aandrang. Ponette is een overgevoelige, geen purist als Brancusi maar een schuwe
lyricus als Giacometti. Ook bij hem ligt er een dosis onzekerheid, niet zozeer over
de te kiezen vormgeving, maar in het wezen zelf van het werk. Bij Ponette gaat het
om het vastleggen van de ziel, die, op het ogenblik dat hij meent ze te kunnen vatten,
steeds ontglipt. Hij is gefascineerd door het mysterieuze, het ongrijpbare, het niet te
achterhalen geheim van de mens. Het brengt hem tot enthoesiasme, het dompelt hem
in wanhoop. Vandaar die drang naar het portret, niet als louter uiterlijke weergave
van schedelstructuren en spierbundels (holten en bulten van oogholten en neus) maar
als incarnatie van de ziel, het gemoed.
Romantisch dus bij uitstek, maar dan in de goede betekenis van het woord, vaak
surrealistisch in de grond.
Ook Ponette zal zijn visie nog moeten intensifieren, bij hem ligt het gevaar in de
extremen - himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt - en wat de vormentaal betreft
een zekere wazigheid die weliswaar met zijn visie strookt maar niet steeds tot een
voldragen uitbeelding komt. Immers ook een verliefde jongeling kan dromen en zich
aan gedichten vergalopperen, die zeer zeker zijn gemoedstoestand vertolken maar
daarom nog niet af zijn. De grootheid van een kunstenaar als Rembrandt ligt hierin
dat hij het mysterie duidelijk voelbaar heeft gemaakt, niet wazig, niet onbepaald.
Indien ik zo vrij kritisch dit oeuvre ontleed, is dit niet - en dat weet hij wel - uit gebrek
aan waardering, wel integendeel. Ponettes mogelijkheden liggen te hoog, zijn artistieke
begaafdheid is zo duidelijk dat het spijtig zou zijn indien hij, door de onbetwistbare
bekoring die er van zijn portretten uitgaat en het succes dat hij met recht ervan
verwachten kan, zijn eigen moeilijke opdracht zou uit de weg proberen te gaan.
Ponette is een geroepene zoals Jonas of zoals Jacob. Het gevecht met de engel is niet
te ontwijken...
Jos. De Maegd
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’...Zijn tekeningen zijn van een merkwaardige schriftuur: warrelende onrustige lijnen
verdichten tot menselijke trekken en tasten niet naar uiterlijke gelijkenis, maar naar
wat daarachter ligt. En dat doet Ponette op een totaal andere en toch weer analoge
manier in zijn beelden: hij kapt in een gesloten vorm, waarin de gelaatstrekken niet
gearticuleerd aanwezig zijn, maar waarin ze, als in de onderhuid van de steen, toch
levend zitten.
Men voelt werkelijk jeukbeenderen, wenkbrauwboog, ogen, besneden lippen, in
de haast doorzichtige vaagheid van het beeld.
Persoonlijk werk dat - Ponette is nog zeer jong - alle hoop voor de toekomst
wettigt.’
Lowie Weynants (‘De Zeven Kunsten’)

61
Walter Roland
Prijs Prov. Antwerpen
Walter Roland werd op 14 oktober 1922 te Antwerpen geboren. Als 19-jarige reeds
werd hij brutaal met de oorlog geconfronteerd. Jong idealist greep het raderwerk van
de collaboratie hem in 1942. De repressie spaarde hem niet. In mei '45 werd hij
opgesloten en aan zijn gevangenschap kwam eerst eind 1950 een einde.
In het Antwerpse bouwde hij zich een praktijk op als opticien. Sedert geruime tijd
kreeg in dit vaste bestaan ook de literatuur een niet geringe plaats. 1966: De
onbekende soldaat; 1967: Een veegje natte verf; 1967: Ferre Grignard; 1968: Het
kijkgat (Prov Prijs Antw., 1968); 1969: De knik in de kern; 1970: Het nekschot;
1970: Artikel 113; 1972: De spooktrein; 1973: Onder de zee liggen geen balken.
Beslist een indrukwekkende lijst!
Het kan bijna niet anders dan paradoxaal klinken maar het werk van Walter Roland,
waaraan toch een vrij indringend pessimisme wordt toegedicht, ontstaat zonder twijfel
uit een integer geloof in de mens.
In hem blijft Roland immers onverstoorbaar een positieve grondslag erkennen,
die verhindert dat schrijvers vertrouwen in de realisatie van het ultieme
mens-onder-de-mensen ideaal, voortijdig zou verstikken in verbittering. Toch ontgaat
het de auteur niet, dat de enkeling vaak de sprong naar de groep niet langer aankan.
Hierdoor wordt de mens bij Roland teruggeworpen op zichzelf en weldra volkomen
afgezonderd. Het constateren van deze toestand bedroeft Walter Roland en bepaalt
het weemoedige karakter van vele bladzijden; uit de vraag naar het waarom ontwikkelt
zich een oeuvre dat nu zowat acht romans omvat.
Nochtans is er in dit werk geen plaats voor sarkasme of ironie: enkel voor
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melancholie en spijt. Daardoorheen zweemt Rolands heimwee naar een wereld die
anders had kunnen zijn.
Luc Daems

62
Joseph Swinnen
65
Lierenaar van geboorte, studeerde hij oude humaniora aan het Sint-Gummaruscollege
en volgde eveneens met succes de plaatselijke teken- en schildersacademie. Hij is
sedert 1948 vast verbonden aan het Groot-Seminarie van Mechelen als
schilder-restaurateur. Wat deze laatste titel inhoudt, verwoordt Joseph zeer treffend
door ‘chirurg van tableaus op doek, op hout, fresco's, beelden in elk materiaal,
meubelen en incunabel’, m.a.w. het is bij hem een onverdroten geëxperimenteer, hij
is een vat van monnikengeduld, hij is de studax van stijlen, procédés en gebruikte
materialen om kunstschatten van ons voorgeslacht niet voor het nageslacht te laten
verloren gaan. In het stuk ‘De Restaurateur’ uit zijn dichtbundel ‘Late Vruchten’
memoreert hij dat monnikenwerk: ‘Devoot en vroom, als voor een stil gebed, heb ik
me voor u neergezet...’ Nu, Swinnen is niet alleen restaurateur van functie en van
formaat en heeft op picturaal gebied als Lierenaar de invloed ondergaan van Opsomer,
maar hij is ook auteur - laten we bekennen: poëet - met dito invloed van Timmermans.
Een nog inniger verbondenheid met Ernest van der Hallen maakte de drievuldigheid
volledig en creëerde hem tot iets als een ‘discipel van de Nest’, wiens
Ruusbroeckiaanse en Franciscaanse geest hij heeft overgeërfd. Als restaurateur werkte
hij behalve voor het Seminarie ook voor talrijke kerken en partikulieren. Inmiddels
leidde hij jeugdpatronaten, speelde toneel, stichtte een jeugdgroep en werd zelf
regisseur. Als poëet debuteerde hij in ‘Toren’. Sedertdien verschenen zijn gedichten
in ‘Parochieblad’, ‘Gezinsfront’, ‘Open Kring’ en de ‘Bond’. Bekende Vlaamse
toondichters werden door zijn teksten bekoord. Ten slotte schreef hij verscheidene
toneelstukken voor de jeugd, met aan de basis sprookjes, kerstspelen, middeleeuwse
ballades, zedenschetsen e.a. De creatie van ‘De Schat van Pater Felix’ met muziek
van Servaes was te Mechelen een evenement. Het stuk werd sedertdien 't allekante
tientallen malen opgevoerd. ‘Het Scheeltje’ een blijspel voor volwassenen werd in
'62 te Schaarbeek gecreërd. Verdere opsommingen zouden ons te ver leiden. Laten
we maar zeggen dat het vlot werk is, dat het de jeugd aanspreekt en dat het voortkomt
uit een goed en menslievend hart. Hierover zijn een tiental journalisten

die het over hem hadden het volledig eens. En... nu verraste ‘Joswin’ ons nog zo pas
met zijn dichtbundel ‘Late Vruchten’. Alles wat gedurende vijftig jaar van zijn
innerlijke belevenissen in zijn hart en zijn geest bezonk vindt men in dit werk van
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Swinnen terug: stevig klassiek van vorm, maar mild en gevoelig van inhoud en van
een ontroerende eerlijkheid.
Jos van Rooy

63
Freddy Theys
Prijs ‘Dessin Figuratif’ C.E.A.E. 1973 (Conseil Européen d'Art et
Esthétique) ‘Médaille de Vermeil’ A.R.A.P.B. 1973 (Association
Royale des Artistes Professionnels de Belgique)
Uiteraard is de fijnzinnige kunst van Freddy Theys een kunst die tot aandacht dwingt,
die van de beschouwer bovendien een contemplatieve benadering vergt en hem vraagt
de subtiele lijnen te volgen tot zich aan hem de volledige poëzie, het raffinement en
de innigheid van landschap of welk onderwerp ook openbaart. De kunst van Freddy
Theys is naar buiten geen schokkende kunst, en in de hedendaagse kunst grijpt men
maar al te graag naar het begrip van de schok omdat zeer velen niet meer de gave
antennes van het intrinsieke gevoel voor de gewone dingen des levens meer bezitten.
In deze teken- en graveerkunst groeit zorgzaam en zorgvuldig het subtiele verhaal
van het beeld, omdat Theys op het blad een sensibiliteit neerschrijft die ons aan de
intieme vreugde van grote meesters herinnert wanneer zij nieuwe landschappen of
zelfs eenvoudige planten ontdekten. Zo is Freddy Theys als het ware ontloken uit
een grote traditie waarin de schriftuur van de graficus de subtielste wendingen van
zijn confrontatie met schoonheid en essentie neerschreef.
Zeker is het een moeilijke opdracht geworden maar Theys bewijst evenwel dat ze
niet onmogelijk is, nl. om de sereniteit

van de schoonheid in haar gaafste kern te benaderen. Graag herhalen wij een uitspraak
van Charles Baudelaire, die niet alleen een dichter was maar tevens een van de
scherpzinnigste kunstcritici van zijn tijd, neergeschreven in zijn ‘Curiosités
esthétiques’:
‘De tekening is een strijd tussen de natuur en de kunstenaar, waarin de kunstenaar
des te gemakkelijker zal zegevieren, naarmate hij de inzichten van de natuur beter
begrijpt. Het komt er voor hem op aan niet te copiëren, maar wel te interpreteren in
een eenvoudiger en klaarder taal’.
Het is deze uitspraak die ons de sleutel schenkt tot de kern van de grafische
creativiteit van Freddy Theys. Deze kunstenaar, die wij persoonlijk, en dat niet alleen
om de tekeningen die hij er maakte maar voornamelijk om de fijnzinnige geest van
zijn observatie, een groot verwantschap met de Engelse tekenkunst toeschrijven,
weet telkens wanneer hij zich over het blad buigt wat de lijn moet uitzuiveren van
de globaliteit van het onderwerp. De strengste discipline van de beeldende kunst
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beoefenend, vermag Freddy Theys met het simpelste middel van de lijn de gevoelige
en poëtische essentie van de dingen te sublimeren. Men mag denken aan Rembrandt,
Dürer, Hogarth, Hercules Seghers en nog vele anderen, maar hier gaat het evenwel
uiteraard om Freddy Theys, hoe de minutieuse aandacht voor het detail zelden de
homogeniteit van het geheel zal verbreken, want het gaat telkens om een intrinsieke
en gevoelige transmissie van de dingen. Het landschap, een golfbreker, een oud
gebouw, een bloem, een vogel en natuurlijk ook de mens worden zó behoedzaam en
delikaat op hun voor Freddy Theys gevoelige waarden afgetast, dat wij ons nogmaals
veroor-
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loven een strofe te citeren uit een gedicht dat Ida Gerhardt schreef bij de tekening
‘De akelei’ van Dürer, omdat wij in dit gedicht iets vinden dat ook op hem toepasselijk
is:
‘En uur aan uur trok stil voorbij, zo diep verzonken werkte hij, dat het soms was
of zijn hand de vezels tastte van de plant, zó glanzend kwam de omtrek vrij.’
Het is eigenlijk de stilte en de eerbied daarvoor die ons aanspreekt in zijn werk.
De teken- en graveerstift van deze kunstenaar legt in zijn specifieke serene schriftuur
een poëtisch beeld vast van wat visueel ervaren en geobserveerd werd en via een
innerlijke gevoeligheid tot vorm werd gesteld. Men moet daarbij wel oog hebben
voor de zuivere integriteit van de aangewende stijl. De stem van Freddy Theys klinkt
nooit luid of schril, wel helder en subtiel. Men herkent er een kunstenaar in die met
volle aandacht en een ambachtelijke maturiteit alles transfigureert in een eigen
klimaat. Op zijn manier vertolkt Freddy Theys mens en dingen, zoals bv. Japanse
kunstenaars het meesterlijk in hun Oosterse subtiliteit hebben gedaan en nog doen.
Remi De Cnodder

64
Aimée Thonon
Provinciale trofee en Gouden Medaille van Oostende voor K.
Lyceum-koor, vijf maal laureaat BRT-Schoolkoren.
Toen mevrouw Aimée Thonon - muzieklerares en muziekschool-directrice te Oostende
- tien jaar geleden, in voornoemde rijksinstelling, startte met een meisjeskoor, heeft
zij wellicht nooit durven indenken, dat zij ooit met een dergelijk leerlingenkoor
binnen- en buitenlandse roem zou oogsten.
Hetgeen aanvankelijk klein begon, groeide in amper enkele jaren uit tot iets groots.
Het verliep evenwel niet van een leien dakje. Er was vooreerst veel moed en
doorzettingswil vanwege de koorleidster nodig, om op de ingeslagen weg verder te
gaan.
Ook de ouders toonden enorm veel begrip voor het mooi initiatief van de
muzieklerares, die spontaan en volledig belangeloos, zich buiten de lesuren volledig
inzette voor de uitwerking van haar idee.
In 1965 schreef de B.R.T.-radio voor de eerste maal een koorwedstrijd uit onder
de diverse Vlaamse onderwijsinstellingen. Hetgeen velen wellicht niet hadden
aangedurfd, waagde mevrouw Thonon. Zij liet het Oostends lyceumkoor inschrijven
voor deelname. En ook de daaropvolgende jaren, nam het Oostends koor aan deze
wedstrijd deel: Resultaat:

het koor werd achtmaal provinciaal en vijfmaal nationaal laureaat.
Ieder maal kwam de bevoegde jury fel onder de indruk van de enorme vokale
kwaliteiten van het koor.
Als gevolg van deze diverse overwinningen, traden de Oostendse lyceumleerlingen
veelvuldig in het Vlaamse land op. Overal waar ze optraden, oogstten ze een enorm
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succes. Er volgden optredens voor de Vlaamse Televisie, voor de Nederlandse
radiostations K.R.O. en A.V.R.O., voor de Oostenrijkse radiozenders van Wien en
Innsbrück, voor radio Tel-Aviv en voor diverse andere omroepstations, enkele weken
geleden nog, trok het koor ‘Tonada’, naar de Parijse O.R.T.F.-studio's, alwaar
opnamen werden gemaakt. Er werd zelfs een L.P. op de markt gebracht.
Het bleef evenwel niet bij één enkel koor. Het Koninklijk Lyceum mag vandaag
immers zeggen, dat het twee schoolkoren bezit, nl. Tonada (samengesteld uit
leerlingen van de voorbereidende afdeling) en Tonadilla (bestaande uit leerlingen
uit de middelbare afdeling). Voor enkele weken werd het koor te Oostende op het
stadhuis hulde gebracht.
Het was schepen Miroir die de studieprefect en de koorleidster feliciteerde met
het behaalde resultaat en er op wees dat het zangkoor de stad Oostende op cultureel
vlak veel diensten bewijst. Hij herinnerde aan het indrukwekkend palmares, dat het
Oostends koor in een tamelijk korte periode bij mekaar zong. Als blijk van
erkentelijkheid voor het gepresteerde werk, overhandigde de schepen aan mevrouw
Thonon de gouden medaille van de stad Oostende. Hierna voerde het koor enkele
liederen uit.
Voordien op 25 november had mevrouw Diez-Thonon reeds van Gouverneur van
Outryve d'Ydewalle de gouden Trofee van de Provincie ontvangen, een schepping
van beeldhouwer Luc De Gheus ‘De koning en de nachtegaal’, door een Chinese
legende geïnspireerd.
Het laat geen twijfel, dat de schooldirectie, mevrouw Thonon en de leden van het
schoolkoor, mogen gefeliciteerd worden met de behaalde resultaten, die het gevolg
zijn van bikkelhard werken.
K.R.

65
Jos Tysmans
80
Hier volgt een artikel dat Broeder Max nog schreef juist voor zijn dood.
Op 6 februari jl. is Jos Tysmans 80 geworden. Hij werd geboren te Hemiksem, stamde
uit een aloude onderwijzersfamilie, waaronder meerdere goede muzikanten, die
omgang hadden met Peter Benoit en vooral met Edgard Tinel.
Van academie lopen kwam niet veel terecht daar hij in die jaren vier jaar frontleven
te verteren kreeg samen met zijn twee broers, waarvan de jongste sneuvelde enkele
dagen vóór de wapenstilstand. Op het front tekende hij veel en contact met de
fijnzinnige Joe English scherpte zijn kunstambities sterk aan. Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Hij zou dan maar op muzikaal en literair vlak zijn kans wagen.
Hij speelde viool en publiceerde enkele novellen. Maar het schilderen liet hem niet
los. Hij verhuisde met have en goed naar St.-Truiden en kreeg er een leeropdracht
met faciliteiten in de pupillenschool op Saffraanberg. Mede werd zijn droom
gerealiseerd. Zijn voorkeur was steeds uitgegaan naar Frans Hals, Velasquez, later
naar Breitner, Opsomer en Dis van Raamdonck.
Tysmans schilderscarrière is begonnen met Scheldezichten: limpiede dingen met
een grillig spel van boten gevangen tussen lucht en water.
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Nieuw milieu, nieuwe kijk op de dingen, nieuw palet. Het werden breed opgezette
monumentale Haspengouwse landschappen eerder donker gehouden met daarop het
over elkaar schuiven van boommassieven.
Het werden bloemstukken en bij gelegenheid portretten. Al heeft hij in zijn jeugd
een meesterlijk portret van zijn vader geschilderd, toch lag hem dat genre minder.
Hij zou het slechts occasioneel beoefenen om andere ter wille te zijn. Vaak kwam
het tot composities als een processie of een bloesemzegening. De figuren die daarop
voorkwamen hadden slechts een tweede-planrol.
Ook kerkinterieurs kwamen aan bod. Een donker element op de voorgrond als
repoussoir en daarachter de zachte zang van het glijdende licht op pilaren en
muurvakken. En plotseling de rijke klank van glas-in-loodraam met wijnrode, diepe
smaragdgroenen, een helblauw en diepe gelen als honing, amber, zon. Figuurtjes
komen daarbij zelden te pas, er is echter altijd de grote onzichtbare-Aanwezige.
Die kerkdoorkijkjes zijn als Gregoriaanse hymnen omgezet in kleur.
‘'t Geluk is waar je niet bent’, schreef Schiller. Dus ging het van St.-Truiden
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naar Houthalen toe. Hier ontstonden een eindeloze reeks Kempische landschappen:
alles is er rust, stilte, vrede, vreugde, licht. Hij geeft de natuur nieuw leven, hij groeit
boven de natuur uit, hij verheft ze tot een macht, hij schildert helgekleurde vizioenen.
Geen wonder dat de koning hem opdracht gaf zijn domein in Opgrimbie te schilderen.
Ook de mijn integreerde hij in zijn werk: een schachttoren kan even mooi zijn in een
landschap als een windmolen. In een donker uur van zijn leven liet hij op de
schoorsteenlatei van zijn leefkamer beitelen: ‘En toch schijnt de zon’. Tysmans heeft
enorm veel mooie dingen op zijn actief. Zijn meesterwerk is echter hijzelf.
Br. Max

66
Francis Vaes
Laureaat Jonge Belgische Beeldhouwkunst '72
Francis Vaes, die te Tienen geboren werd in 1948, volgde een opleiding in tekenen
en keramiek aan de Stedelijke Academie van zijn geboortestad. Zijn leermeester
aldaar was zijn vader, Jef Vaes, aan wiens veelzijdig kunstenaarschap hij in zijn
artistieke groei wellicht het meest te danken heeft.
Van 1967 tot 1971 studeerde hij onder leiding van Jo Delahaut monumentale
schilderkunst aan de ‘Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts Visuels’
(Terkameren, Brussel). Hij ontving een studiebeurs van het Rijk en ging zich in 1971
onder leiding van Reg Butler aan de ‘Slade School of Fine Arts’, University College
Londen, bekwamen in de monumentale beeldhouwkunst. Thans bereidt hij zich voor
tot de ‘meestergraad’ in de monumentale schilderkunst en de driedimensionele
research.
Deze jonge kunstenaar heeft sedert enkele jaren geregeld onderscheidingen

behaald op tentoonstellingen zoals: ‘Berthe Art Prijs voor schilderkunst’ (1969),
‘Prijs van de Stad Aarschot voor schilderkunst’ (1970), Louis Schmidt Prijs voor
beeldhouwkunst’ (1971) en ‘Prijs Jonge Belgische Schilderkunst’ (1971). Wat de
behaalde prijzen betreft, werd hij in 1972 laureaat van de ‘Belgische Stichting
Roeping, Promotie Ernest Solvay 1971’ en in 1973 was hij laureaat van de ‘Prijs
Jonge Belgische Beeldhouwkunst 1972’ met drie maquettes voor monumentaal
beeldhouwwerk. Hij behaalde bovendien de tweede prijs van de XIde Biënnale voor
Openluchtbeeldhouwkunst te Vorst.
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Als concrete verwezenlijkingen kan Francis Vaes verder b.v. wijzen op een
‘monumentale’ schilderij in de hall van de E.N.S.A.A.V., de befaamde school van
Terkameren.
Sedert een drietal jaren is Francis Vaes geheel geëvolueerd naar de monumentale
kunst. Zijn laatste tweedimensionale werken preluderen door hun geometrische
compositie en hun perspectief, op de overgang naar een meer ruimtelijke kunst. Van
het schilderij en het halfverheven beeldwerk is de kunstenaar inderdaad gaandeweg
gekomen tot een tegelijk picturale en sculpturale kunstvorm, waarbij schilderkunst
en beeldhouwkunst geïntegreerd worden in de architectuur en in de stedebouw, en
waarbij het kunstwerk functioneel opgenomen wordt in zijn omgeving: een gebouw,
een park, een autoweg. Bedoeld wordt dus: een geïntegreerde monumentale kunst.
Ook in zijn kleurenexpressie is de kunstenaar hierbij geevolueerd: van een beperkter
palet bij de monumentale uitbeelding naar het aanwenden van een veel rijker
kleurengamma, dat in harmonie met het ‘milieu’ of ‘environment’ moet worden
toegepast. Francis Vaes is dus een voorstander van de in het landschap of in haar
omgeving geïntegreerde kunst; het is daarbij de bedoeling het materiaal te bezielen
met een aan de ruimte aangepast ritme. Hij verwijst daarbij naar de monumentale
sculptuur van Jacques Moeschal.
Vaes is zich bewust van de psychologische en sociale betekenis van deze kunst,
die geen loutere decoratie is, maar integendeel even ‘artistiek’ wil zijn als de op een
schildersezel ontstane kunstwerken. Het is de bedoeling de kunst op straat te brengen
en zie niet alleen op te sluiten in musea, waar de gewone man ze nog nauwelijks
durft te benaderen. De monumentale kunst is er op gericht, door een wisselwerking
tussen artistieke inspiratie en leefmilieu, dit laatste (straten, wegen, grote gebouwen)
esthetisch te verrijken en door een functionele toepasssing van het geintegreerde
kunstwerk ons dagelijks leven mooier te maken.
G. Aertsens

67
Prof. Jules van Ackere
Voor de derde maal onderscheiden in de Letterkundige Wedstrijd
van West-Vlaanderen
De Voorzitter-Brabant van het Kunstenaarsverbond, die tevens bestuurslid is van de
‘Scriptores Catholici’ en lid van de redactieleiding van ‘Vlaanderen’ is uit een zeer
oude familie geboren te Heule en wordt toekomend jaar zestig. Hij componeerde
vanaf zijn elfde jaar en was reeds sedert de zesde orgelist aan het college te Menen.
Na vier jaar schitterende studies in de geneeskunde ging hij over naar de Romaanse,
die hij even schitterend beëindigde, parallel met zijn studies aan het Gents Kon.
Conservatorium. Reeds in zijn studententijd deed hij aan musicologische vulgarisatie
met brochures en lezingen voor het Pro Arte-kwartet en voor Radio-Omroep
West-Vlaanderen.
Als leraar aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen zou hij op dit gebied een
zeer grote activiteit aan de dag leggen. Achtereenvolgens verschijnen ‘Inwijdingen
in de meesterwerken van het klavier’ (1943; 19664, Heideland, Hasselt), ‘Eeuwige
muziek. Een inleiding in de meesterwerken der orkestliteratuur’ (1945; 19602,
Heideland, vertaald in het Indonesisch te Djakarta), ‘Schubert. Stemmingsbeelden
uit zijn leven en zijn werk’ (1946), ‘De intieme vormen der muziek. De kamermuziek
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en het lied’ (1947, Uitg. Standaard zoals vorige werken), ‘Claude Debussy’ (1948)
en ‘Igor Stravinsky’ (1954), ‘Muziek van onze eeuw’ (1954, De Sikkel, Antwerpen),
evenals studies over Debussy's Images (1962), Schubert en de romantiek (1963),
Maurice Ravel (1957) en Bartoks concerto's (1963). In het Frans, dat hij met evenveel
vaardigheid als het Nederlands hanteert, publiceerde hij, behalve vertalingen, ook
oorspronkelijk werk zoals ‘Pelléas et Mélisande, ou la rencontre miraculeuse d'une
poésie et d'une musique’ 1952) en ‘L'âge d'or de la musique française’ (1967, Meddens
Paris-Bruxelles).
Aansluitend bij zijn onderricht in het
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Frans had hij behalve zijn studie over Maeterlinck en Debussy ook in 1947
‘Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire’ laten verschijnen, maar zijn
belangstelling zou zich gaandeweg toespitsen op de Italiaanse cultuur waarover hij
reeds in 1960 bij het Davidsfonds publiceerde (‘Zingend steen. Wandelingen in en
om Italië's historische gebouwen’). Zijn benoeming tot Hoogleraar Italiaanse taal en
cultuur aan de U.F.S.I. Antwerpen zou hem vanzelfsprekend nog verder doen gaan
in die richting met ‘Gids voor Florentië’ (1961, V.T.B.), ‘Op wandel met Petrarca’
(1964), ‘Gabriele d'Annunzio’ (1966) en ‘Luigi Pirandello’ (1968, DDB, Brugge),
‘Regenboog. Zeven kultuurhistorische wandelingen in het land van Dante’ (1967),
‘Wandelingen door de Italiaanse Renaissance’ (1963), ‘Keurbladzijden uit de
Italiaanse letteren’ (1967, Van In, Lier) en ‘Levensstijl en schoonheidsdrift in de
Italiaanse Renaissance’ (1972, DF). Voor het tds. ‘Vlaanderen’ stelde hij een nummer
over Italiës hedendaagse kunst samen en bereidt voor 1974 (januari-febr.) een speciale
editie over Petrarca en de literaire ontmoetingen tussen Italië en Vlaanderen tot op
heden voor.
Men merkt dat behalve muziek en literatuur ook de plastische kunsten en de
architectuur in zijn werk een steeds grotere plaats krijgen. Dat is zo voor Italië maar
ook voor Europa in het algemeen met ‘Renaissance, Barok en Rococo in Europa’
(1969) en voor ons land met de prachtuitgave ‘Barok en Classicisme in België’ (1973,
Vokaer Brussel).
Jules van Ackere heeft bewust zijn eigen creatief werk (hij heeft pakken eigen
composities liggen) ter zijde geschoven voor de culturele verheffing van het Vlaamse
volk, dat ook fundamenteel is voor ons tijdschrift: het is o.i. een vorm van Vlaamse
Beweging, de voornaamste zelfs omdat zij de kern van het probleem betreft nl. onze
reële inferioriteit tegenover de Franse cultuur. Hij kon dit dank zij zijn gemoedelijke
eenvoud, zijn enorme en universele cultuur, zijn aristokratische verfijning en zijn
grenzeloze schoonheidsdrift, die hem met Michelangelo doet zeggen ‘la Beltà mi
lega...’
A.S.

68
Armand Van Assche
Poëzieprijs Tielt 1973
Hij werd geboren te Aartselaar nabij Antwerpen (1940). Hij is licenciaat germaanse
filologie en toegepaste psychologie en combineert deze wetenschappen in zijn
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proeftijdschrift ‘De psychologische benadering van het gedicht’. Hij leeft en werkt
te Waasmunster en St.-Niklaas.
Na diverse publikaties in studentenbladen, kwam zijn later sporadisch dichtwerk
in de ‘bureauschuif’ terecht waar het gewillig vermengd geraakte met
wetenschappelijke nota's en ook met de produkten van zijn hobby: de fotografie.
Nochtans bleef de poëzie centraal in zijn belangstelling staan. Deze poëtische
gerichtheid dreef hem tijdens zijn psychologische studie naar de wereld van Freud
en Rank en van de existentiële psychologen als A. Maslow en R. May. Zijn
psychologie-verhandeling omvatte een studie van Ranks visie op kunstenaar en
kunstwerk.
Zijn eerste bundeling van gedichten (meestal recente produkten) trok de aandacht
van de juryleden die hem de poëzieprijs 1973 van de stad Tielt toekenden. Deze
gedichten, geïllustreerd met enkele foto's, zijn zopas verschenen bij uitgeverij Orion
- N.V. Desclée De Brouwer in de reeks ‘De Bladen voor de Poëzie’, onder de titel
‘De chemie van de dauw’. Alhoewel deze bundel niet de uitwerking van een eng
omschreven thematiek bevat, toch is er een eenheid in herkenbaar, tot stand gebracht
door de gezichtshoek van waaruit poëzie en realiteit wordt bekeken. Schrijver is
vooral getroffen door het zelfbedrog van de hedendaagse mens - volgens hem bijna
onvermijdelijk gevolg van de technocratische ontwikkeling die de mens versteend
achterlaat in de verwijdende kloof tussen geest (zowel beleving, verbeelding als
doctrine en ideologie) en werkelijkheid (ontleding, natuur en feiten).
Vanuit deze optiek wordt poëzie gehanteerd als een holistische kuur, een

Armand Vanassche beoefent de fotografie, aansluitend bij zijn poëzie.

constante poging tot synthese tussen mens en taal, tussen geest en werkelijkheid.
Om dit te bereiken, experimenteert de dichter in zijn bundel met uiteenlopende
mogelijkheden in denken en voelen, met verschillende stemwendingen en
uitdrukkingswijzen.
De dichter zal de wereld niet veranderen. Zijn kracht ligt in zijn vrijblijvende stem
die een vrijblijvend beroep doet op de gezindheid van een klein publiek dat een
geestelijk hartinfarct wil voorkomen.

69
Vic Van Berckelaer
60
Het verwondert ons dat we voor Vic Van Berckelaer al zes kruisjes moeten plaatsen.
De frisheid van zijn werk en van zijn persoon doen dit immers helemaal niet
vermoeden. Maar de tijd kan nu eenmaal niet verschalkt worden. Geboren op 8 juli
1913, genoot Vic Van Berckelaer een langdurige kunstopleiding bij tal van eminente
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leraren. Van 1932 tot 1939 studeerde hij aan de Gemeentelijke Academie te Berchem
onder de hoede van Frans Mortelmans en Oscar Verpoorten; daarna volgde hij lessen
aan de Kon. Academie te Antwerpen bij Julien Creytens en Isidoor Opsomer; aan
het Antwerpse Nat. Hoger Instituut voor Schone Kunsten waren Anna Zarina, Albert
Saverys, Taf Wallet, Jozef Vinck, Albert Van Dyck en Jan Vaerten zijn professoren.
Op zijn beurt leraarde Vic Van Berckelaer aan enige onderwijsinrichtingen. Behalve
zijn aktiviteit als kunstenaar, fungeert hij thans nog als
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leraar aan de Academie voor Schone Kunsten te Kontich.
Elke tentoonstelling van Vic Van Berckelaer is ons bijgebleven als probleemloos
en verpozend. Nooit heeft hij zich door extra-plastische bekommeringen laten om
de tuin leiden. Bovenal wil hij op een zuivere, ondubbelzinnige manier schilder,
aquarellist en tekenaar blijven, ortodox en meteen toch verblijdend vlot. Een werk
gesigneerd Vic Van Berckelaer zit dan ook boordevol picturale en grafische
kwaliteiten. Samen met Albert De Deken en Karel-Jan Van den Heuvel behoort hij
tot de schaar Antwerpse schilders, die na de Tweede Wereldoorlog trouw aan een
kleurige en sappige figuratie zijn gebleven. Kleurlyrici kunnen ze genoemd worden.
Vic Van Berckelaer lijkt ons één van de intiemste beoefenaars van dit genre. Daarom
zijn stillevens, interieurs en ateliergezichten het meest kenmerkend voor zijn
kunstuiting. Industrielandschappen, havenhoekjes en figuren completeren die vredige
en charmante wereld. In het geheel van elke compositie vermeit hij zich in rake,
smijdige toetsen en in genereuze halen. Vic Van Berckelaer is iemand die nog puik
tekent en behagen schept in het pursang schilderen. Men voelt dat tekenen en
schilderen hem drijven en de oorzaak van zijn vreugde uitmaken. Uit het traditionele
chevaletschilderij weet hij dan ook voldoende te putten om een eigen beeldende taal
te spreken, innig en toch kleurrijk. Beproefde onderwerpen laat hij een verfrissende
vernieuwing ondergaan. Twee pijlers schragen zijn oeuvre: een overvloedig, haast
feestelijk coloriet en een heldere compositie. Hij verstaat de zeldzame kunst de kleur
tot de verzadiging toe te verrijken en tegelijk toch aanstekelijk fris te houden.
We zouden Vic Van Berckelaer onrecht aandoen door ook niet zijn tekeningen en
akwarellen in de kijker te plaatsen. De Schwung en spontaniteit waarmee hij zijn
motieven a.h.w. op het papier ‘gooit’, in de gunstige betekenis van het woord, vormen
een bindende faktor. In de overvloedige reeksen tekeningen vallen de inktschetsen
heel gunstig op. Dikwijls beeldt hij vrouwen en naakten in een rustig-verpozende,
ontspannen houding uit. Vlug en raak wordt die houding getypeerd. Ook de riante
landschappen verklappen de directe, luciede en sfeerrijke tekenaar. Soms werkt hij
tekeningen met kleur op. Modellen, stillevens, bloemen, interieurs e.a. wekt Vic Van
Berckelaer in akwarellen tot tintelend en lichtend leven. Volgens de juiste opvatting
van de akwarel brengt hij de kleur in luchtige toetsen en transparante vegen aan. Zijn
stijl lijkt een beoefenen van de losheid in de gebondenheid. Veel schilders blijven
staan op een eenmaal verworven niveau of krabbelen zelfs gevoelig achteruit. Vic
Van Berckelaer is gewis geen stormloper geweest, maar hij heeft het in een stuurloze
tijd van de gekste artistieke esbattementen prachtig volgehouden. Wat buiten zijn
onmiddellijke ervaring reikt, schuwt hij instinctmatig. Hij is de kunstenaar van de
vanzelfsprekende eenvoud en natuurlijkheid.
René Turkry

70
Hilaire Vanbiervliet
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‘Diplôme et Médaille d'Or Arts, Sciences et Lettres’, Parijs 1973
Over hem laten we hier drie getuigenissen horen.
‘Reeds meer dan een halve eeuw heeft Hilaire Vanbiervliet naam gemaakt met
echte Vlaamse kunst, zoals weinige - om niet te zeggen “geen” - Vlaamse kunst
brengen.
Met zijn nooit aflatend scheppend vermogen en een nooit uitdrogende bron van
inspiratie en bezieling, wist hij met zijn kunstzinnige vaardighed en technische
begaafdheden een virtuositeit te verwerven, waarbij zijn werk mijlen ver boven veel
andere kunstwerken uitsteekt. Zonder naar effecten te zoeken maken de werken van
Vanbiervliet een bijzonder effect op de kijker en laten een indruk na om nooit meer
te vergeten. En wie de werken van Vanbiervliet niet kent mist ongetwijfeld iets.
Hilaire Vanbiervliet is een groot kunstenaar. Groot en schoon. Hij is één van de
weinigen waarvan kan gezegd worden dat hij fijne Vlaamse kunst brengt. Hij zal
leven lang na zijne tijd en Vlaanderen doen voortleven in de eeuwige toekomst.
Meneer Vanbiervliet, we mogen het niet neerschrijven maar in onze ogen zijt ge
de grootste Vlaamse kunstenaar die wij kennen.’
(Roger Vanmarcke)
‘Vanbiervliet is niet alleen een schilder die zich pikturaal, door zijn kompositie en
kolorietbeheersing, op zeer hoog niveau heeft gewerkt, maar een diep kunstenaar
die in al zijn werken de dominanten van kreativiteit en zielsinhoud

heeft geïntegreerd. Elk essentieel gebaar, elke primerende vorm van zijn, komt visueel
en expressief het voorrecht in de aanspreking opeisen, met de verdubbelde kracht
van wat de diepste innerlijkheid in de mens ondergaat en beleeft; de volksvrouw, de
moeder, de arbeider en de boer, de kreupele, de verminkte. Al zijn mensen zijn
gemaakt uit die echte Vlaamse aarde en blijven er mee vergroeid tot ze er weer in
opgenomen worden.
In zijn landschappen is de zon voor Vanbiervliet de bovennatuurlijke Godheid die
alles orchestraal dirigeert. Hij ziet en voelt ze zo overweldigend, dat hij zelden een
schaduw duldt, want deze effecten heeft hij niet nodig in het resultaat.
Er steekt ook in al zijn werken een duidelijke religieuze sfeer. Enkele
Christusfiguren vormen een heel aparte reeks expressieve koppen, diepe
zielekomposities materieel gegroeid uit een zeer suggestief exploreren van abstracte
vlakken en kleuren.
Vanbiervliet creëert volgens een heel persoonlijk concept, dat steeds weer
overmeesterend aangrijpt, impressioneert en nawerkt.’
(Bert Dewilde)
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‘De kunstenaar die met een uiterst gevoelig hart begiftigd is voor alles wat schoon
en edel is, tevens ook voor alles wat de diepste wezenheid van ieder mens beroert,
deze schone bezieling, deze geestelijke geladenheid is het die mij telkens treft in het
werk van de Heer Hilaire Vanbiervliet. Steeds is hij zich zelf gebleven, zonder
modeschilder te worden.
Het werk van Hilaire Vanbiervliet is steeds gesproten uit een schoonmenselijk
levensgevoel.
Hij kende in zijn jonge jaren de strijd
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van een kunstenaar en een edel mens, die trouw wilde blijven aan zijn hogere idealen.
Kunst moet hoger staan, zij mag niet het karakter dragen van voorbijgaande
grilligheid.
Hilaire Vanbiervliet mocht zich terecht verheugen in de erkenning vanwege het
volk en de hoge instanties.
Het Stadsbestuur van Kortrijk bracht zijn 80-jarige kunstenaar de schoonste hulde
die ze hem konden brengen’.
Jozef Storme

71
In Memoriam
Joseph Vanden Berghe
Te Roeselare stierf op 30 juli 1973 de heer Joseph Vanden Berghe na nog net op 12
juli zijn 95e verjaardag te hebben gevierd.
Toen hij leerling was aan de Rethorica van het Roeselaarse Klein Seminarie
behaalde hij een Eerste Prijs in Vlaamse Dichtkunst op een Bisschoppelijke Wedstrijd
tussen verschillende colleges. In de sprekersbond die Leraar Lauwers in de negentiger
jaren erop nahield voor de studenten uit de hoogste klassen was Joseph Vanden
Berghe de toonaangevende figuur. Aan zijn dichter- en sprekersschap zou Vanden
Berghe later nog dit van toneelauteur toevoegen. Zo werkten wij zelf nog actief mee
in 1953 bij de opvoering van zijn Bijbelspel ‘De Verloren Zoon’ dat hij in 1909
schreef en dat inderdaad ook nog meer dan 40 jaar later niet enkel goed speelbaar
leek maar bijaldien een triomfantelijk onthaal wist te verwerven.
Zijn stuk ‘De Verrezene’ schreef hij in 1914. Op pasen van ditzelfde jaar kende
het zijn eerste opvoering.
Over de dichtkunst van Joseph Vanden Berghe schreef wijlen onze vriend Roger
Fieuw destijds dat ze soms door haar gelegenheidskarakter misschien minder gaaf
leek, maar dat de auteur dan toch dikwijls begenadigde ogenblikken van dichterlijke
gaafheid kende. Verder haalde Fleuw in een interessant artikel over Vanden Berghe
als kunstenaar verzen aan van de dichter zelf om deze poëzie te typeren:
‘Inlands zeem zal ik dit noemen, hier gewonnen, hier gemaakt dat naar eigen
Vlaamse bloemen, en naar eigen luchten smaakt; zeem dat vroom is, zeem dat zoet
is, sterkte en blijheid in ons stort en een zuivering voor 't bloed is, als 't bloed minder
eigen wordt. Omwille van zijn sociaal en cultureel engagement werd Joseph Vanden
Berghe op een politiek mandaat bedacht. Jarenlang was hij actief als Provinciaal
Deputé belast met de cultuur. Hij werkte mee aan Biekorf en was betrokken als
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speler bij de inhuldiging van het Rodenbachstandbeeld te Roeselare en bij huldigingen
van Guido Gezelle te Kortrijk en te Brugge. Door een enorm aantal verenigingen
werd hij steeds opnieuw gevraagd om als geroemd feestredenaar hun manifestaties
luister bij te brengen. Het Algemeen Westvlaams Toneel vereerde hem met het
Ere-Voor-zitterschap en vanaf de stichting van het C.V.K.V. was Joseph entoesiast
medelid.
Aan Joseph Vanden Berghe bewaren wij de stimulerende herinnering van een
oudere vriend die voor ons een voorbeeld van positief georienteerde werkkracht en
verantwoord kunstenaarschap was.
Hector Deylgat

72
Jef Van den Brande
70
Als je Jef niet van dichtbij kent, kan je amper bevroeden wat die man in zijn leven
verwezenlijkt heeft. Laten we maar beginnen met de raadselman, een liefde die
dateert van uit zijn kinderjaren. Oude liefde roest niet. Je kent dat wel, vertelt hij:
‘Waarom pikt de haan uit de pan? Omdat hij niet likken kan!’ En van het een kwam
het ander. Er was daar de jolige ‘Almanak van Snoeck’, maar vooral ‘Averbodes
Weekblad’, met zijn raadselen rebussenrubriek onder de naam Enigma. Onmiddellijk
heeft Jan zich daarvoor ingezet, onder het pseudoniem ‘Nethejongen’. Hijzelf noemde
zijn bijdrage eerder ‘letterfiguren’ en ‘letterkruisen’. Toen kwam ‘Hooger Leven’.
Door P. Emiel Valvekens zaliger te Averbode ontboden - Jef venereert Valvekens
als een vader: ‘bij hem heb ik de weekbladjournalistiek geleerd’, zegt hij - kreeg hij
in het nieuwe weekblad de 32e blz. voor zijn raadsels en puzzels. De
kruiswoordraadsels kenden in die tijd een groeiend succes, ‘en ik vond dat ik meer
had aan het maken dan aan het oplossen ervan’.
Langs de redactieraad van ‘Hooger Leven’ om leerde Jef een hele trits kunstenaars
en auteurs kennen. De eerste redactievergadering werd gehouden te Averbode op de
eerste zondag van de Vasten. ‘We werden er op een haring vergast,’ monkelt hij.
Waren o.m. aanwezig Mevrouw Dosfel, P.W. Segers, G. Eyskens. Nadien werd er
om de twee maanden vergaderd te Antwerpen bij G. Walschap. In 1929 werd de
redactievergadering terug overgebracht naar Averbode.
Toen in 1937 in het lager onderwijs met een summiere milieustudie begonnen
werd, heeft hij zich in dit vak vanaf het eerste uur bekwaamd en vond hij in ‘Hooger
Leven’ de mogelijkheid om zich op pedagogisch gebied op te werken. Aanvankelijk
waren het besprekingen van binnen- en buitenlandse opvoedkundige werken. Van
recensies kwam het gaandeweg tot artikels. Aan speciale nummers van ‘Hooger
Leven’ heeft hij duchtig meegewerkt: het vredesnummer bv. en het Polennummer.
In het Ibsennummer scheerde hij de hoogste top met zijn beroemd gebleven
letterkundig raadsel. Uit de Vlaamse heimat- of heemschool stammen vier brochures
die baanbrekend zijn geweest: ‘Volkskunst en Letterkunde; Volkskunde in de letteren
en heimatkunst; Spreekwoorden en zegswijzen; Spreuken en Zantingen. Het mag
ons niet verwonderen dat Jef Van den Brande van lieverlee een goede vriend en
medewerker is geworden van Dr. Weyns en dat zij samen heel wat op hun actief
hebben.
In 1922 afgestudeerd als onderwijzer, was Jef in 1924-1925 ‘manschap’ van het
bezettingsleger in Duitsland. Van 1922-1950 was hij onderwijzer te Itegem. In 1942
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werd hij er ook schoolhoofd, en godsdienstleraar in de Rijksmiddelbare school te
Heist-op-de-berg, waar hij sinds zijn huwelijk woont.
Een andere activiteit uit zijn eivol leven ben ik intussen nog vergeten aan te stippen:
zijn medewerken aan ‘Lenteweelde’, het eenmaal onvergetelijk weekblad voor
studenten.
Nu en dan wijdde ‘Lenteweelde’ haast een volledig nummer aan een of ander
Dietse grote. Zo beschreef Jef een gans nummer vol over Memlinck. Bepaalde
nummers van dit weekblad werden soms voor 2/3 door Jef gevuld, andere door Paul
van de Vener, alias Emiel van Hemeldonck.
Naast ‘Hoger Leven, ‘Lenteweelde’ en ‘Zonneland’, waren daar nog de ‘Vlaamse
Filmpjes’. Bij het ontstaan ervan had Jan Hammenecker daar de hand op gelegd: hij
alleen zou alle VI. F. schrijven en niemand anders. Dat was ondoenbaar.
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Vrij spoedig bleek dat ook op andere auteurs een beroep moest worden gedaan. Hoe
dikwijls is het niet gebeurd dat E. van Hemeldonck en J. van den Brande vlug vlug
een Filmpje moesten samenknutselen om nog op tijd te kunnen verschijnen. En zij
schreven, gewonnen verloren, onder pseudoniemen allerlei. Ik weet niet hoeveel zij
er geschreven hebben, 15 à 20 elk? Zij weten het zelf niet meer. Doch de titel van
het eerste Filmpje dat Jef schreef onder de schuilnaam Jef van Edegem kende hij
nog: ‘De kinderen van het sneeuwbos’.
Op cultureel, pedagogisch terrein, stond Jef immers op de eerste rij. Van 1938 tot
1968 was hij voorzitter van de C.O.V. Heist. Van het Davidsfonds is hij nog immer
de wakkere secretaris. ‘Hooger Leven’ heeft van zijn grimmig wroeten best
geprofiteerd. In 1939 begon Jef ook mee te werken aan ‘De Opvoeder’, dat ook dit
jaar zijn zeventigste verjaardag viert. Sinds 1950 berustte nagenoeg de hele redactie
bij hem.
‘Zonneland’ had indertijd de gewoonte speciale herdenkingsnummers uit te geven.
Zo werden in 1930 door Jef drie nummers aan G. Gezelle gewijd en in 1948 werd
in ‘Christene School’ de boerenkrijg herdacht.
De lijst van de publicaties van deze stille man is respectabel: tal van
lokaalhistorische bijdragen, studiën over markante figuren, drie romans, een uitnemend
jeugdverhaal over het ontstaan der spoorwegen in België: ‘Vlugger dan de diligence’.
Voeg daarbij nog heel wat vertalingen en bewerkingen zoals de Sprookjes van
Wilhelm Hauff. Gedichten heeft Jef nooit geschreven. Zelfs geen liefdegedichten!
Of Jef decoraties kreeg weet ik niet. Slechts één heeft hij vermeld, gelukkig en
fier: het Kruis pro Ecclesia et Pontifice.
Om te besluiten drie deviezen die het leven van Jef van den Brande nog steeds
kenmerken. ‘Trouw door dik en dun; Ic dien; Repos ailleurs.’ Goed heil, Jef!
E. Verstappen

73
Maurice Van den Dries
Provinciale Prijs Grafiek 1972
In zwart, wit en grijs creëert Maurice Van den Dries een eigen wereld. Laboreerde
hij kortstondig aan de invloed van René De Coninck, zijn mentor, dan manifesteerde
hij vlug zijn persoonlijkheid. Hij heeft op het domein van de etskunst een pregnante
beelding ontwikkeld. Zijn bladen munten uit door een hechte kompositie en een puik
vakmanschap. De scherpe contrasten dragen bij tot het scheppen van een stil-geladen
stemming. Maurice Van den Dries is de gaafste en wellicht ook de meest boeiende
etser van zijn generatie. Zijn grafiek herbergt de symbiose van het erfgoed der traditie
en de hedendaagse tendensen.
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Bovendien kennen we van zijn hand schilderijen die, in een vreemdsoortig koloriet,
een surrealizerende allure bezitten. Al vinden wij sommige van die schilderijen
geslaagd, toch menen we dat de werkelijke mogelijkheden van Maurice Van den
Dries niet op het gebied van de schilderkunst liggen. Wel heeft hij gevoelige
aquarellen op een voortreffelijk artistiek peil gemaakt.
De taaie werkkracht en de eigen visie van Maurice Van den Dries rechtvaardigen
in sterke mate de toekenning van de Provinciale Prijs. Hij heeft al meer dan 250
grafiekstuks - van een postzegel groot tot royale formaten - op zijn naam staan, waarin
hij een onberispelijke techniek hanteert. Zijn voorkeur gaat naar de zuivere ets, naar
de combinatie van ets en akwatint en, in de diepste zwarten, naar de droge naald. De
articulatie van de plannen verraadt een persoonlijk pneuma.
De evolutie qua tematiek en sfeer in het grafisch werk van Maurice Van den Dries
zouden we aldus willen samenvatten: van de fantastiek van buitenaf naar het innerlijke
wonder. Aanvankelijk vermeit hij zich in de nogal ‘unheimliche’ sfeer van
achterhuizen, dakenpanorama's, vergeten straten, verlaten fabrieken, droefgeestige
interieurs, vreemde wezens en starre impressies uit Bretagne. Bloemen, planten en
bomen overweldigen de mens of onthullen een zodanig aspekt, dat men de menselijke
fysionomie erin herkent. Haast ongemerkt bloeit de fantasmagorie op en overal gapt
het surreële.
Etsen als Parijse achtergevels markeren de schakel naar later werk, waarin Van
den Dries doordringender is geworden. De jongste jaren heeft hij de uitwendige
fantastiek vrijwel opgeheven om nederige motieven tot composities met een sfeer
van vervreemding op te voeren. Hierbij toont hij zich een soms milde, maar

meestal acide observator. Hij schept een stilte waarin de dingen - liefst de banaalste
voorwerpen - densiteit verwerven, kamerplanten, kaktussen, een denappel, een
tafelpoot, een tafeldoek, een naaimachine, een nachtkastje, een sigaretstomp, een
munstuk, bollen, keien, bakstenen, schoenen, speelgoed, gereedschap, buizen tegen
een wand, een meter, een tuinhuisje, een boerderij etc. De toeschouwer voelt zich
opgenomen in en klimaat van leegte, zonder menselijke aanwezigheid, waarin de
dingen stil-geladen spreken, in een donkere sfeer waarin de voorwerpen oplichten
en betekenis krijgen. Het schamelste wordt belicht en zelfs het lelijke stijgt boven
zichzelf uit. Een kraan, een kapstok e.d.m. worden uit het geheel gehaald en krijgen
een autonome waarde. In bladen die een trap, een gang, een Interieur of het atelier
voorstellen onderstreept Maurice Van den Dries de kaalheid en drijft hij de spanning
wit-zwart tot het mysterieuze op. Uit het gewone doet hij de magie van een
intrigerende innerlijkheid geboren worden, zonder de geringste zweem van forcering.
Maurice Van den Dries laat ons schemerige avonturen beleven in het reservaat van
de prentkunst.
René Turkry
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Marcel Vandenven
65
We kunnen zeggen dat in de R.M.S. die hij te Lier bezocht zijn artistieke aanleg
begon boven te komen, alhoewel hij reeds voordien lessen gevolgd had in de
Zandhovense tekenschool. Te Lier werd hij reeds erg gewaardeerd door zijn
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leraar Taets. De weg naar Isidoor Opsomer lag dan ook voor Marcel open. Zo
gemakkelijk echter geraakte hij niet in de Academie. Het waren nog wel zijn ouders
die hem, na zijn middelbare studies, in hun drukke handelszaak wilden binnenloodsen.
Maar, o wee, de jongen die nogal temperamentvol en zelfs revolutionair ingesteld
was, dacht er anders over en wist in zoverre door te drijven dat hij eindelijk naar de
Antwerpse Academie mocht. Daar volgde hij overdag tekenen, schilderen, boetseren
en etsen en vervolmaakte zich tijdens de avondlessen in kunstgeschiedenis, letterkunde
en oudheidkunde. Een gemakkelijk leerling in de omgang met sommige leraars moet
hij wel niet geweest zijn.
Hij keerde zelfs Opsomer de rug toe en dan belandde hij toch maar weer in de
Academie bij Oleffe, en later bij Herman Courtens. Mensen die hem voorzeker heel
wat meegegeven hebben zijn o.a. Ernest Wijnants, Louis Peeters en E. Van Mieghem.
Alles bijeen was het voor de begaafde Marcel te Antwerpen een ontstuimige periode,
die ten slotte doodliep, om het lelijk uit te drukken, op zijn gelukkig huwelijk. En
het werd dan eindelijk tóch, naast zijn artistieke bezigheden in een oude schuur, zijn
dagelijkse inzet in de zaak van zijn ouders. Men moet nu eenmaal een houvast hebben.
Een geslaagd examen van tekenleraar in '39 bracht dan in zijn levensgang een
diepgaande verandering. Hij kreeg zijn eerste officiële opdracht aan de R.M.S. te
Mechelen. Als ik zeg dat hij na de oorlog een paar jaren ‘penslonaat’ heeft moeten
doen, zijn er wel mensen die me verstaan. Toen hij vrij kwam, was hij met zijn vrouw
en zijn drie kinderen zonder bestaansmogelijkheden. Tot iemand hem op de idee
bracht van huis tot huis te gaan met zijn schilderwerk. Ja, dan maar zwaar beladen
de fiets op met zijn teken- en schildersgerief, om klanten op te sporen die
geportretteerd wilden worden. Van die tijd dateert onder andere zijn unieke reeks
‘Vlaamse koppen’ in ‘sanguine’. Het was een harde maar vruchtbare tijd. Honderden
innig mooie portretten zijn er de getuigen van. Er kwam van hogerhand eerherstel
en Marcel beëindigt thans met het begrijpelijk heimwee zijn leraarsloopbaan, nadat
hij zovele jongeren het artistieke enthousiasme heeft bijgebracht. Hij heeft altijd vóór
hen gestaan als een mens waarop zij ten volle vertrouwen konden. Inmiddels is ook
zijn artistieke schepping gestadig blijven groeien, in alle bescheidenheid maar met
een innerlijk vast geloof aan zijn eigen kunnen. Toch is de gang naar het publiek
voor hem niet zo licht. Dat gaat zo ver dat men hem kent als ‘de man die niet
verkoopt’, iemand die niet zo graag van zijn werk afstand doet. Het is zo intiem met
zijn leven verweven, ontstaan als het is uit een ervaring van bewondering in het
diepste binnenste van zijn ziel. Hij wordt ontroerd door allerhande grote en kleine
dingen, door mensen en landschappen, door bloemen en heide en duinen, en legt die
ontroering snel en summier vast in een schets die later uitgroeid tot een tekening of
een schilderij. Alles in zijn werk getuigt van bijzonder aanvoelingsvermogen, artistieke
bagage en technische vaardigheid. Vooral het visionaire en het poëtische in zijn
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portretten verkonden zijn uitzonderlijke waarde. Hij mag vertrouwen hebben in
zichzelf. Ook Vlaanderen gelooft in hem.
Jos van Rooy

75
Dr. Oskar Van der Hallen
70
Bij het verschijnen van ‘Aforismen van het laatste uur’ - ongetwijfeld het troetelkind
van de auteur zelf - werd Oskar van der Hallen door Prof. van der Heyden getypeerd
als een ietwat melancholisch mens, die in ontevredenheid leeft met zichzelf en met
de wereld. Melancholisch of niet, immer is Oskar van der Hallen een diep-ernstig
man geweest, ietwat zwaartillend eveneens. Het is een uitvloeisel van zijn levensvisie,
die, naast andere factoren, ongetwijfeld beïnvloed werd door zijn jarenlange omgang
met de hartstochtelijke Bernanos en diens toch wel eens eenzijdig-pessimistische
overdrijvingen. Zijn broer Ernest was een gans andere. Ernest heeft immers geleefd
met gelijk-denkenden, hij geloofde niet in het kwaad en de boosheid en heeft daardoor
zichzelf meer dan eens begoocheld. Door zijn verblijf aan 7 à 8 verschillende athenea,
waar Oskar mensen ontmoette van allerlei pluimage, ook anderdenkenden en atheïsten,
is zijn levensbeschouwing anders geworden dan die van zijn broer en heeft hij in de
wereld de eeuwige klemmende strijd ervaren van goed en

kwaad, de noolt aflatende kamp van menselijke boosheid en goddelijke genade, het
levende berouw, het eerherstel, de vergiffenis. Al wordt het hele wereldgebeuren en
het menselijk falen opgenomen in een algemeen heilsplan, toch blijft anderzijds God
intussen onbegrijpelijk en verbazend en spijt alles een afgrond van liefde.
De letterkunde, vertelt Oskar, zegt hem van langsom minder. De meeste moderne
romans raken hem niet, zeggen hem niets. Hij vindt er niet wat hem, de laatste jaren,
meer dan ooit bezig houdt: het leven is een strijd, die wij zeker zouden verliezen,
was er de genade niet. Regelmatig trekt hij naar zijn vriend, pastoor De Wit, die
blijkbaar de gelukkige bezitter is van een uitstekende bibliotheek, en waar Oskar de
werken vindt die zijn hang naar het metafysische, het onstoffelijke, het eeuwige
tegemoetkomen en dit op een stevige filosofische en theologische basis. Wat hem
in de hedendaagse roman vooral tegensteekt is de averechtse fenomenologie, zoals
hij dit noemt, het commercialisme nog het meest. Gelukkig voor ons dat die afkeer
pas de laatste jaren gekomen is, anders zouden we nooit de reeks werken hebben
gehad, die toch eenmaal onze dagen en nachten hebben verblijd, zoals het
voortreffelijke, persoonlijke, ernstige, gave essay: ‘Georges Bernanos. Mens en
Kristen’, aan welke auteur hij naderhand in de reeks Ontmoetingen nog een nieuwe
studie wijdde, korter, vlugger, concieser dan de eerste. Vermelden we nog zijn
‘Spiritualistische Epiek’; zijn ‘50-jaar Katholieke Vlaamsche letterkunde’, waarvoor
hij de prijs ontving van de ‘Scriptores Catholici’ en waarin hij het begrip ‘katholieke
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literatuur’ - of beter gezegd: literatuur van katholieke schrijvers, trachtte te
verduidelijken en het indifferentisme, de laksheid, het gebrek aan
verantwoordelijkheidszin van de katholieke auteurs aan de kaak stelt. Verder is er
dan nog: ‘Het diabolisme in de hedendaagse roman’. Door sommige
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schrijvers werd hij wel eens niet ‘au sérieux’ genomen, wanneer hij in hun ogen zijn
zgn. stokpaardje, het diabolisme, berijdt. Het deert hem geenszins. Zijn rechtlijnigheid
als mens en schrijver heeft hem wel eens verleid tot wit-zwart tekeningen.
Naast zijn essayistisch oeuvre heeft hij slechts een roman gepubliceerd:
‘Niemandsland’. Hij was toen nog erg jong. Met de zelfkennis en mensenkennis hem
thans eigen, weet hij dat het een onrijp en onaf produkt was, wat niet belet dat hij er
veel vreugde aan beleefd heeft. Heel die tijd leverde hij tevens regelmatig bijdragen
in allerlei tijdschriften, o.m. In ‘Dietse Warande en Belfort’ en in ‘Volk’, waarin hij
trouwens de letterkundige kroniek verzorgde. Aanleiding tot zijn literaire bedrijvigheid
was zijn doctoraal proefschrift in de Germaanse filologie: ‘Het aandeel van Lier in
de Nederlandse Letterkunde’. In het tweede gedeelte ervan had hij het over de
befaamde familie Bergman, waarvoor hij de gelukwensen mocht ontvangen van
Jozef Muls. ‘Aforismen van het laatste uur’ is blijkbaar zijn lievelingsboek! Hier is
inderdaad een denker en een moralist aan het woord met een stevige psychologische
scholing. Het is de stem van de wijze, in het werkelijk leven beproefde man die,
zonder sarcasme, ietwet droefgeestig spot met alle dwaasheid en voor en tegenover
zijn lezers een zuivere en sterke spiegel voorhoudt ter bezinning. Diepst vanal ligt
hem daar zijn godsgeloof en kristenzijn.
Hij maakte ook vertalingen van Engelse en Duitse schrijvers. Eén roman wil ik
hier toch vermelden: ‘The lost hero’. ‘De roekeloze held’, van de Engelsman R.W.
Speaight, omdat hij helemaal in de lijn ligt van de levensbeschouwing van Oskar
van der Hallen. Het is een katholieke genaderoman waaraan de idee ten grondslag
ligt dat het leven gelovig dient te worden beleefd, wil het geen tragisch verloop
kennen.
Verlangend kijken we uit naar zijn volgende boek, dat persklaar ligt: ‘Wat is er
van de dood?’
E. Verstappen

76
Jos Van der Veken
Eerste prijs scenariowedstrijd Felix Timmermans
Met de creatie op 19 oktober te Merksem is de ‘Felix Timmermans Triptiek’ aan
zijn ronde door Vlaanderen begonnen. Het is een avondvullend toneel-, dans-, klanken lichtspel dat de schepping is van een jong leraar, Jos Van der Veken, 38, afkomstig
uit Herdersem, maar al een dozijn jaartjes woonachtig in de Antwerpse randgemeente
Merksem.
Dat een dergelijk spel geschreven wordt

door een man die nog niet eens de veertig bereikt, bewijst twee uiterst voorname
dingen: dat de Fé eigenlijk nooit echt is gestorven, en dat zijn werk nog eenieder
blijft aanspreken, die van lectuur houdt en van het eeuwige, kerngezonde verhaal.
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En zo is het goed, heel goed. Want hiermee wordt voor de zoveelste maal de teorie
omvergekegeld van hen die beweren dat het verhaal voorbijgestreefd is en dat de
roman dood is en begraven. Jammer genoeg wordt dat steeds gedoceerd door mensen
die niet bekwaam zijn, met hun proza, de lezersmassa te lokken...
In 1972 werd door het cultuurkomitee van Merksem een nationale scenariowedstrijd
uitgeschreven, met Felix Timmermans, de meest-vertaalde Vlaamse auteur, als
onderwerp. Jos Van der Veken, gehuwd, driemaal vader, leraar dictie en Nederlands
aan het St.-Michielsinstituut te Brasschaat, de muziekacademie te Borgerhout, de
muziekschool te Essen-Kalmthout, enz, enz., nam er zijn zomervakantie voor en
werkte het stuk uit op zes weken. Hij had zijn proeven voordien reeds afgelegd met
het schrijven van teksten voor hoorspelen, enz. En bovendien had hij een enorm
voordeel: hij kent alle werken van Felix Timmermans.
In de jury van de Merksemse wedstrijd, waaraan heel wat kandidaten uit het
Vlaamse land deelnamen, zat onder meer de Timmermanskenner bij uitstek, Frans
Verstreken uit Lier, die enthoesiast was, toen hij de inzending van Van der Veken
beoordeelde. Dat was het! En dat werd het ook voor de eerste prijs.
‘Ik moest het al te sentimentele en ook het melodramatische vermijden’ vertelt de
laureaat. ‘Ik wilde zo volledig mogelijk zijn bij het belichten van Timmermans en
dan mocht ik ook al die dingen niet vergeten die deze biezonder goede mens zo
hebben doen lijden. Maar dan mocht ik weer niet toegeven aan de verbittering, om
het onrecht dat men hem heeft aangedaan. Het was hard werken en zoeken en
bijschaven, maar het is me gelukt en dat is het voornaamste’.
Tekst en beeld worden in dit spel duidelijk geïllustreerd door aangepaste muziek
en de bindingen zijn te vinden in mooie dia's. Er komen fragmenten in voor uit
‘Pallieter’, ‘Symforosa’, ‘Cecilia’, het ‘Adagio-gedicht’... Het geheel is een pakkende
evocatie van het leven en het werk van een van onze zeer groten. Dat de technische
uitvoering van de Felix Timmermans Triptiek aan de moeilijke kant ligt, bewijst
meteen dat het werk van Jos Van der Veken een hoog peil kon bereiken. Dat alleen
reeds houdt een belofte in voor de literaire toekomst voor de laureaat. Dat een lastige
drempel onderwijl degelijk overschreden werd, mag blijken uit het feit dat twee
andere scenario's van zijn hand (en onder zijn leiding) meer dan gewoon succes
kenden. (Het Rerum Novarumspel ‘Anders bekeken’ - 2 opvoeringen in het
Provinciaal Domein van Oost-Vlaanderen te Wachtebeke en, amper een maand later,
het origineel ‘Guldensporen '73’ te Borgerhout).
Gaston Claes

77
Joris Van Elst
65
Na zijn humaniora behaalde Joris zijn onderwijzersdiploma voor de Centrale
Commissie. Daarmee zou men kunnen zeggen hebben: die man is gearriveerd, wat
kan hij nog meer verlangen? Te meer daar hij zijn pedagogische functie met hart en
ziel ging uitoefenen. Hij echter voelde in zich nog een andere, een minstens even
verheven roeping groeien: die tot het kunstenaarschap. Die had hem trouwens al veel
vroeger in haar greep. Het zou dus geen surplus worden, maar een onontkoombare
drang naar het scheppen van schoonheid. Lag het schildersleven hem overigens niet
voor de voeten: ook zijn vader schilderde, had in zijn jeugd lessen gevolgd aan de
akademie te Doornik. Joris zelf liep al met een schildersezel rond, toen hij nauwelijks
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13 jaar oud was. De eerste landschappen kwamen op het doek evenals de eerste
stillevens. Westerlo en zijn onmiddellijke omgeving leverden hem zijn eerste inspiratie
en we moeten zeggen dat zijn geboortedorp rijkdom genoeg te bieden heeft aan een
picturaal georiënteerd mens. Westerlo en de Kempen, daarin zou hij blijven leven
en werken. En daar heeft die creatieve stroom in het hart van Joris geen onderbreking
meer gekend. Niet dat hij zich zelfvoldaan in eigenwaan en gewaande gearriveerdheid
ging ingraven. Hij streefde steeds naar beter en dus zocht hij naar hulp. En die vond
hij vlak in de buurt. In de refter van Tongerlo's abdij schiep de talentvolle Pater Esser
in die jaren zijn monumentale fresco's over het leven van Sint-Norbert. Door ziekte
ondermijnd heeft hij, helaas, zijn werk niet kunnen voleindigen met hetzelfde
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brio als hij het begonnen was, maar voor Joris was deze begaafde tekenaar een ganse
tijd een uitgelezen leraar. Hij stond de jonge kunstenaar met raad en daad bij, genas
hem ‘van zijn scherpe kanten’ en bracht hem ‘de gevoelige toets’ bij. En die toets
heeft Joris nog altijd in zijn handen. Tijdens zijn militaire dienst liep hij dan nog
school bij de bekende Fabri, die hem nog eens dubbel onderhanden nam voor het
tekenen. Hij is dan een tijdlang op eigen benen voortgestapt, tot hij dan weer meende
op een dood punt te zijn aangeland. Toen nam hij niet minder dan Albert De Roover
onder de arm, die uiteraard zijn meester in het portretteren zou worden evenals in
het creëren van stillevens. Het was ongetwijfeld deze meester die er hem toe aanzette
oude meesterwerken te kopiëren, en als ik nu zijn Brueghels zie, dan moet ik toegeven
dat die met een uitzonderlijke verfijning zijn uitgevoerd. Dat Joris dan ook nog tot
een echt en waardevol schilder van onze Kempen is uitgegroeid, wordt door het
merendeel van zijn werken geproclameerd. Ik weet wel, 't is geen lawaaierig gedoe,
't is te schuchter soms, zoals Van Elst wars is van alle propagandastunts. 't Is zuiver
gevoelswerk, enigszins aanleunend bij de impressionisten, maar nooit falend in zijn
gewetensvolle afwerking. Als we daarbij nog de portretten van Joris bewonderen,
dan is het om hun fijnheid en hun gelijkenis. Ook zijn ruikers in vazen zijn pareltjes
van verzorging en levende schoonheid, van poëzie en kompositie. Westerlo,
Balen-Neet, Grobbendonk, Lichtaart, Kasterlee leveren hem verder stof genoeg tot
schilderen met hun heiden, watermolens, berken en dennen en oude hoeven, waar
hij tevens zijn hoge luchten vindt die hij als integrerend deel van zijn tableaus telkens
aandachtig bekijkt en ‘schildert’, maar nooit slechts ‘verft’.
Jos van Rooy

78
Marnix van Gavere
75
Toevallig kreeg ik een oud nummer van Groot Nederland in handen en daarin ontdekte
ik een tekst van Jan Greshoff die destijds schreef: ‘En ik geloof dat er in jaren niet
één zo merkwaardige bundel in Zuid-Nederland is verschenen. Het lijkt me daarom
verkeerd om deze jonge dichter zo volkomen te verwaarlozen als men thans doet.
Er zetelen er heel wat meer op het gestoelte der poëtische ere, die minder in hun mars
hebben’.
Greshoff heeft het over ‘Gedichten’. De eerste, in 1930 verschenen bundel van
Marnix van Gavere.
Uit de eerste bundel van Marnix van Gavere halen we ter bevestiging een der
mooiste, zij het ook een minder bekend gedicht aan; het komt voor in de afdeling
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‘Vervreemding’ en dit éne woord volstaat om de verzen te verduidelijken als dit voor
iemand mocht nodig zijn.
Hier zijn geen waâtren die ik ken,
misschien dat andren er in riepen
en vergingen met hun stem.
Doch hoe vreemd het mij hier schijnt
ik voel dat aan deez' oevers
reeds mijn stap weerklonk,
En 't harte zingend zonk
in 't diepste van zijn eigen,
en los in d'eeuwigheid
Ofschoon gevecht om tijdloosheid te stelen
aan een door God ons toegemeten tijd
en vreemd te gaan tussen de velen...

De laatste strofe is belangrijk voor iemand die wil doordringen tot de kern van de
poëzie van Marnix van Gavere. Voor hem is de stilte ‘de bronader’ van waaruit het
diepere en fijnere voelen aanzweeft, zich vermeerdert en aangroeit tot men zichzelf
tracht terug te vinden en tenslotte gedwongen wordt tot schrijven. Men weet dan nog
niet dat voelen niet alles is: dat daar ook de kennis van het ambacht wordt gesteld
en dat benevens deze twee dingen de ‘herinnering’ staat als een kroes, waarin al het
beleefde uit het leven samensmelt, en de nameloos gezagvolle luister ontstaat van
en tot het diepste van ons wezen afstralende ‘overgevoeligheid’ waardoor het mogelijk
wordt zich te ‘her-kennen’ en waar ook de matrijs rust naar wier vorm het vers en
de geluidstrillingen zich als 't ware aangetrokken voelen.
Op de vraag wat poëzie dan eigenlijk is voor hem, antwoordt Marnix van Gavere:
‘Poëzie is misschien het kunnen uitdrukken van een ogenblik, waar harmonisch

én geest én gevoel én herinnering samenvloeien in de hechtste verwoording en de
schoonste vorm, gedragen door een ingeving die tijdloos is... Maar wat baat het te
weten wat poëzie is? Hebben wij niet genoeg aan dit geheimschrift dat ons toelaat
met mensen te spreken die reeds eeuwen dood zijn of nog leven met ons, dit
geheimschrift dat plots een toestand schept waarin zij ons worden en wij hen?’
Uit ‘Gedichten’ en de zes andere bundels die tussen 1930 en 1969 werden
gepubliceerd heeft de dichter zelf - zoals dat voor de reeks der poëziepockets van
‘Poëtisch Erfdeel der Nederlanden’ gebruikelijk is - een keuze van bijna honderd
gedichten gemaakt. Ze verschenen onder de kenschetsende titel ‘Voorbij de tijd’
(poëziepocket 4, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis, 1971, 79 blz., 50 fr.).
In zijn bundels heeft zich intussen een
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merkwaardige evolutie voltrokken, die
men gemakkelijk kan volgen in de
bloemlezing. Altijd gaat het in de richting
die werd aangegeven in een vers uit
‘Het eeuwig rijk’.
Er vloeide een zwijgen na dit spreken aan
dat als van de eeuwigheid was uitgegaan,
doch géén vroeg van waar dit wonder kwam:
Zo vliegt een vlucht van vlinders naar een vlam...

Voor Marnix van Gavere tellen alleen de essentiële dingen: leven en dood, liefde en
vriendschap. Voortdurend is hij op zoek naar de uiteindelijke zin van ons menselijk
bestaan en hij benadert zijn polen als een diep religieus dichter. In zijn
Rembrandt-sonnetten is er een dat heet ‘Rembrandt bekijkt zich in de
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spiegel’. Evengoed zouden we kunnen zeggen: Marnix van Gavere bekijkt zichzelf
in de spiegel - verstaan: in de spiegel van God en van de eeuwigheid. Zuiver poëtisch
bekeken is zijn eerste bundel misschien de sterkste, maar in de volgende is zijn poëzie
rijker en dieper geworden. Menselijker ook.
Opgenomen te zijn in de reeks ‘Poëtisch Erfdeel der Nederlanden’ mag Marnix
van Gavere met volle recht beschouwen als de waardige en gelukkigmakende
bekroning van zijn schoon dichterschap. Voor zijn 75e verjaardag op 31 december
eerstkomend kon hij zelfs geen eervoller onderscheiding dromen. Niet iedereen die
gedichten maakt of poëtisch lawaai veroorzaakt mag erop rekenen dat hij bijdraagt
tot het poëtisch erfdeel van onze Nederlanden!
Remi Van de Moortel

79
Mon Van Genechten
70
Hij werd geboren te Geel, op het Laar en uit een stevig boerengezin, dat er ook nog
een landelijke kruidenierswinkel bij openhield. Dààr werd Pater Van Genechten
getogen en de plooi die hij daar en toen heeft aangenomen heeft hem voor heel zijn
verder leven getypeerd.
Een voorbeeld?
Toen hij, na de oorlog uit China weer thuiskwam en rechts en links zijn kunst ging
exposeren, werd er hem ook gevraagd in Rome een tentoonstelling te organiseren. En terwijl hij aldaar doende was, kwam een van die vele togadragende kosters met
passende eerbied hem opzoeken en sprak hem aan: ‘Monseigneur...’ Maar de Mon
haakte onmiddellijk in: ‘Nee, vriend, niet Monseigneur, maar Seigneur Mon.’
Zo iemand is Pater Van Genechten, recht van draad en wars van iedere
personencultus.
Hoe hij aan 't schilderen geraakte? Als jonge scholier liep hij iedere dag naar het
college langs het karrespoor dat het Laar verbond met het dorp. De dag van vandaag
is dat een volgebouwde straat maar toen stond daar nog geen enkel huis. Van daaruit
had men een prachtig zicht op onze wonderschone Sint-Dimfnakerk. Is het misschien
die dagelijkse aanblik van dat stenen kunsten kantwerk dat de vonk heeft doen
ontspringen die het temperament van kunstenaar bij hem heeft aangestoken. Want
in die knaap stak talent. Zeer jong reeds begon hij te tekenen en krabbelde leuke
karikaturen van zijn leraars en medestudenten. Die laatsten vonden daar natuurlijk
pret in, maar de Eerwaarde Heren hoegenaamd niet.
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Toen Mon, na zijn humaniora, voor Mechelen opteerde kwam ook daar, in dat gewijde
midden, zijn Uilenspiegelkarakter om het hoekje kijken. Hij stuurde zijn puntige
karikaturen naar het toen verschijnende satirisch weekblad: ‘Tybaart de Kater’...
totdat zijn hiërarchische overheid daar lucht van kreeg en toen was het ‘stop’ met
die inzendingen naar die ‘slechte gazet’.
Niet om die reden, en toch zeker niet om die reden alleen, zwaaide hij over naar
Scheut. Hij dacht over zichzelf: plus est en vous, Mon! en gelijk had hij. In dat nieuwe
milieu vond hij meer begrip en tegemoetkoming en toen ging hij, - totdan was hij
louter een autodidact - in de leer bij meesters in de ‘conste’. Zo kwam hij
achtereenvolgens bij Frank Brangwijn in Engeland (muurschildering) en leerde verder
verschillende specialiteiten bij Ignace Kennis, Dirk Baksteen en George Minne.
Aldus voorbereid toog hij naar China waar hij de toch zo evidente ervaring opdeed:
dat de godsdienst, die men naar een volk wil brengen, ook moet aangepast zijn aan
dat volk, vooral in de vermenselijkte uitbeeldingen daarvan. Dies ging hij zich
toeleggen op Chinese schilderkunst en hij werd zo echt een Chinees dat hij - toen
heette hij Fang Hsi Shang - het bracht tot Professor aan de Fen Jen University van
Peking en dat was in 1938. Hij heeft in die jaren heel veel Chinezerij bedreven en
zijn ragfijne en tedere Chinese schilderijen zijn als gedichten, stuk voor stuk - (Hij
zelf noemt ze trouwens ook gedichten.) - Van zijn vele muurschilderingen is er
natuurlijk veel verloren gegaan door de revolutie, maar hij heeft toch ook heel wat
van zijn doeken kunnen redden en die hebben hier, in Europa, in de menigvuldige
tentoonstellingen die hij heeft gehouden, furore gemaakt.
Maar hij heeft niet alleen Chinese kunst gepleegd. Vóór zijn afreis en na zijn
thuiskomst hebben zijn handen ook niet stil gestaan. Schilderijen, gravuren, etsen,
lino's, boetseer- en beeldhouwwerk, alles heeft die wonderbare man gepresteerd. Zo
maar: In de grote expositiezaal (een oude barak van uit de Brusselse
wereldtentoonstelling) midden in de Belse bossen, hangt en staat een verzameling
die zou kunnen wedijveren met een klein Museum.
Dr. Aloïs Verwaest

80
Albert C. Van Laere
20 jaar Centrum voor Iconografisch Archief
Albert C. Van Laere is er wel al langer mee bezig: van zijn 14e jaar af houdt hij
hardnekkig vol, boeken, tijdschriften, kranten door te nemen op zoek naar
beeldmateriaal uit de Vlaamse en internationale cultuurwereld van schrijvers,
schilders, beeldhouwers, musici. De jeugdhobby is uitgegroeid tot een groots archief
dank zij orde en doorzetting. Alfabetische systematisering volgens kunsttak maakt
het opsporen licht. Persoonlijk mochten wij het ervaren: op zoek naar documentatie
voor ons Consciencenummer werden wij er hartelijk verwelkomd; prompt werd er
een volledige map Conscience op tafel gebonkt met ‘Neem maar uit wat je nodig
hebt...’.
Aan zoveel anderen heeft hij dit gezegd: aan beeldhouwers die op zoek waren naar
duidelijke portretten van beroemde afgestorvenen, aan schrijvers op zoek naar
illustraties, aan redactie-secretarissen, aan onderwijzend personeel, die allen een
goudmijn aan gegevens vonden in zijn verzameling. Zelf richtte hij tentoonstellingen
in over Felix Timmermans, André Demedts, Stijn Streuvels, de Nederlandse literatuur,
die alle enthoesiast in de pers werden onthaald. ‘Gaandeweg groeide zijn dokumentatie
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tot zij werkelijk het karakter kreeg van een unieke verzameling, waarnaar we met
onverholen bewondering moeten opkijken’, schrijft ‘Het Volk’ (12.10.56).
Sindsdien is er nog zoveel bij gekomen. Bij ons bezoek wees Albert Van Laere
naar de hoop niet-geklasseerde documenten. ‘Mijn gezondheid - hij is 68 - is ook al
niet meer zo schitterend, en tenslotte sta ik er helemaal alleen voor’, zuchtte hij. En
toch, de waarde van een archief steekt in de volledigheid, men kan er niet zo plots
mee ophouden. ‘We zoeken naar enige interesse vanwege de universiteit of andere
instellingen; wie mijn archief wil overnemen moet plaats en personeel ervoor veil
hebben.’ Hij wil waarborgen voor zijn levenswerk.
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Vanuit Ledeberg is hij nu naar Gent verhuisd - August Vermeylenstraat 343/C - waar
hij iedereen in zijn archief graag welkom heet.
Joost Vanbrussel

81
Lieve Van Loo
Gaverprijs 1972
Bekroning van het hele oeuvre op basis van 15 ingestuurde werken met 113
mededingers. Een gelukkige aanmoediging, voor wie thans nog eerder klassiek en
in wezen religieus-doordesemd schildert. De wegen van dit jonge leven als kunstenares
hebben in een gedwongen aanvankelijk-broze gezondheid de zin gespeurd van lijden
en beperktheid in een diepgaande bijbelstudie en geleid tot een intens en dagelijks
ervaren van levensgeluk en waarde van het geloven. Alle deiningen werden
uitgeschilderd in taferelen die bijbels zijn en vloeien thans over in momentopnamen
van levenservaringen en gemoedsgeladenheid. Vlak, harmonieus van koloriet,
etherisch verfijnd, sober, expressief in houding, handen en gelaat, staan haar figuren
als geladen met zielservaring, die symbolisch aandoet en toch vaak heel realistisch
is uitgewerkt. Dit is de evocatieve aantrekkingskracht van haar werk, dat je telkens
aanspreekt als je maar even tot dezelfde contemplatie wilt overgaan. Wij vinden in
haar mensenzielen op het doek, vooral de rust, de inwendige vreugde, het geborgen
zijn, de samenspraak, de allenigheid en de dank terug.
Heel de ziel van haar innemend werk, is zelfrealisatie uit stilte en contemplatie
opgebouwd.
Stil, gewoon, open en direct, gevoelig

voor verfijning, komt haar persoonlijkheid je ontmoeten. Geboren te Brugge 25
januari 1939 werd zij in de tekenacademie geschoold door Guillaume Michiels, die
zij zeer dankbaar blijft. Zo gaat haar schilderen uit van tekenschetsen en bestrijkt in
zachte tinten de mens in zijn levenssituatie van pijn, vreugde, vriendschap, ouderdom,
droom, enz...
Het is allemaal zo gewoon, maar ook zo levensecht, net als haar atelier, dat je niet
vindt. Alles gebeurt in de leefkamer, ordelijk en langzaam, zoals de ideeën wassen
uit de dingen der dagen, die doorheen geest en hart worden gevoed en ervaren. En
toch zijn de werken niet alledaags, maar edel en getuigenis van lange condensatie
van echt beleven. Mens-betrokken is dan ook een goed adjectief op haar scheppingen.
Haar productie is eerder aan de lage kant, maar ook rijk als het werk van de religieuze
symbolisten. Kennelijk ook qua kwaliteit verwant aan het werk van Toorop en Vande
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Woestijne. Schilderen gaat niet vanzelf. Het is vaak een strijd en soms ligt tussen
twee werken in een periode van levensloos bestaan; een zich voortwerken doorheen
de banaliteit van de dag, zonder uitzicht op nieuwe revelaties. En dan is er nog altijd
voor haar de kunst van het kinderlijke menszijn: de tuin, de bloemen, de goede mens,
de zon, de streek, de vogel, het boek, de muziek, het bidden en de overweging, de
vrienden, de collega's, de zee en de wandeling, de foto en de psalm, het gedicht en
de oosterse wijsheid...
Artieste, in de kringen misschien! Maar voor haarzelf: niets meer maar dan ook
niets minder dan schoon mens zijn in dienst van de andere!
Gery Florizoone

82
Alice Van Meirvenne
Prijs ‘Kultuur en Vrijetijdsbesteding’, Ministerie van
Landsverdediging
Het Ministerie van Landsverdediging geeft meermalen een tentoonstelling met
aanmoedigingsprijzen.
Alice Van Meirvenne, geboren te Haasdonk-Waas, de 17e november 1912; mocht
een van die prijzen in de wacht slepen. Voor haar schilderwerk ‘Distel’ kreeg zij de
prijs van ‘Kultuur en vrijetijdsbesteding’ van genoemd Ministerie op een
tentoonstelling te Brussel.
Alice Van Meirvenne schreef van zeer jong reeds gedichten en kon eveneens op
jeugdige leeftijd verschillende instrumenten bespelen, zonder dat zij daarvoor enige
scholing had genoten. Toch is het de laatste jaren geweest dat zij het licht van onder
de korenmaat deed en op goede kritiek werd onthaald door Johan Daisne, Karel
Jonckheere, Theo Vonck, e.a.
Zij drukt zich niet uit vanuit een ivoren toren, van wij zijn de poëten; maar zij
brengt de dichter terug naar de mens, naar de werkelijkheid. Haar gedichten zijn uit
het leven gegrepen en voeren daardoor naar het leven terug. Bij haar moeten wij
geen mystieke of filosofische achtergronden zoeken, haar gedichten verklaren zichzelf,
de eenvoud maakt dan ook de belangrijkste waarde uit van deze poëzie en haar beste
gedichten worden dan ook een fijne stemmingskunst. In ‘Stervende handen’ weet
zij op ontroerende wijze het afscheid te geven, zoals Marnix Gijsen eertijds zijn
‘Geschenk aan mijn vader’ schreef.
Naast twee dichtbundels publiceerde Alice Van Meirvenne ook nog twee bundels
met kindergedichten en verhalen. De levendige verteltrant is enig in zijn genre en
de onmiskenbare originaliteit maken er pereltjes van. Momenteel componeert ze
kleuterliedjes, reeds vijfendertig liggen kant en klaar.
Bij dit alles komt nog de schilderkunst die Alice Van Meirvenne zeer intens
beoefent. Vooral bloemen en landschappen waarbij vooral de speciale benadering
opvallend is. Een onooglijk detail, het vergankelijke van die dingen - dat wat bij de
gewone wandelaar ontsnapt - krijgt bij haar de volle belangstelling en zij brengt het
in ‘Close-up’ op het doek: een in zaad geschoten zonnebloem, een uitgerafeld
herfstblad, een distel en de schoonheid van één enkele pauwenveer.
Zij neemt als het ware de natuur mee naar huis en tovert daar haar indrukken om
in mooie schilderijen.
Niet ten onrechte schreef P. Dr. de Brabandere naar de kunstenares: ‘We
verwachten nog veel moois van U’! Dit is ook onze wens.
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83
Maurits Van Reeth
60
Deze Mortselse zoon was pas 15 toen hij zich in de Antwerpse Academie ging
aanbieden voor teken- en schilderlessen bij Julien Creytens, Louis Peeters en Alfons
Proost. Tussen '33 en '34 volgde hij bovendien de lessen van grafiek en
beeldhouwkunst bij Joris Minne te Brussel. Zijn eerste artistieke bedrijvigheid dan
lag voorlopig op het gebied van de grafiek en uitte zich hoofdzakelijk in het illustreren
van boeken. Het had alles dadelijk zijn eigen cachet. Reeds in de zuivere lijn van
zijn tekeningen verraadde Van Reeth zijn bijzondere aanleg voor de zuivere lijn van
de beeldhouwerij. Geen wonder dan dat hij daarvan het fijnste van het fijne wilde
weten en hij ging nog maar eens school lopen in de Antwerpse Academie en het
Hoger Instituut, waar beeldhouwers als van Esbroeck en Puvrez de laatste toets gaven
aan de bedrevenheld van een ernstig en koppig werkend leerling. Sedertdien is het
voor hem een leven van harde en toch geliefde arbeid geworden, eerst in zijn atelier
te Deurne en nu in zijn indrukwekkende 18e-eeuwse hoeve ‘Ten dorpe’ te Mortsel.
Dat atelier is zijn heiligdom. Er hangt inderdaad in deze kunsttempel een niet te
loochenen wijding. Men treedt er met ontzag binnen en het is er alles heilige ernst.
Kijk nu toch maar eerst aan die monumentale witte beelden voorbij die 't allenkante
in deze tempel oprijzen en laat je oog achteraan in het atelier vooreerst op de
portrettengalerij vallen. Mensen van vlees en bloed heeft hij daar uitgebeeld, koppen,
karakteristiek en psychologisch doorgedreven konterfeitsels van Vlaamse groten:
met Mevrouw van Reeth aan het hoofd (jawel, ook zij is groot, want ze gelooft in
haar man), Eugeen Yoors, Renaat Veremans, Felix Timmermans en noem maar op.
Ja, van de Fee zijn er twee en zijn laatste portret is dat van de verguisde Timmermans,
een beeld dat Maurits beroemd gemaakt heeft. Wat 'n trefzekerheid overigens in al
die portretten, wat 'n kies tasten naar de menselijke ziel, wat 'n karaktertekening. Die
koppen en trouwens al het beeldhouwwerk van de kunstenaar moest voorafgegaan
zijn van een degelijke tekening van een bedreven hand. Het beeld moet reeds vooraf
duidelijk in een schets gezeten hebben. Toen dit ontstond was hij nog jong: hij had
nog maar nauwelijks het atelier van professor Puvrez verlaten. Wandel nu maar
verder door de kunsttempel, langs deze Indrukwekkende beeldengalerij. Onmiddellijk
valt op dat een groot deel van van Reeths oeuvre gewijd is aan de verheerlijking van
de

vrouw in haar maagdelijkheid, in haar moederschap ook. Het spreekt alles van gave
vakmanschap, van reinheid, van eerbied voor de traditie, van schroom zou ik zeggen
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voor alles wat de eeuwenoude waarden zou kunnen verkrachten. Maurits is in
werkelijkheid een uiterst fijngevoelig mens. Men hoeft hem maar even te ontmoeten
en men moet maar even zijn werk bezien om dat te weten. Hij is een poëet. Zijn werk
verkondigt een spontane eerbied voor de schone mens, voor de vrouw, voor haar
kuisheid en tederheid. Hij vormt haar lichaam met schroomvallige handen en zijn
kunst omglanst haar naaktheid met beschermend licht. Geen wonder dan ook dat hij
bij voortdurendheid de hoogste vrouw verheerlijkt die op aarde verscheen. Denk nu
ook maar dat de goede, hartelijke mens steeds in zijn Madonna-beelden terug te
vinden is zoals hij waait en draait: fijn, wat bedeesd vrezend iemand pijn te doen.
Jos van Rooy

84
Ludo van Ruyssevelt
60
't Is als leraar aan de Maris-Stella-School in de Lange Kongostraat dat ik hem te
Antwerpen heb leren kennen. Voor het ogenblik echter heeft hij zijn vast verblijf in
het Minderbroederklooster te Vaalbeek bij Leuven. Is hij dan buiten leraar en
kunstschilder ook nog navolger van Sint-Franciscus?... Ja, dat voor alles, en dat is
samen al heel wat, dat is allemaal zwaar en idealistisch van inhoud zou ik menen.
Daarmee staat hij als mens heel wat meer gekwoteerd dan een gewone sterveling.
Daarmee echter is over Ludo nag bijlange niet alles gezegd. Hij is geboortig van
Hombeek en deed na zijn humaniora zijn priesterstudies: filosofie en theologie. Te
Leuven aan de Universiteit studeerde hij dan nog enkele jaren en behaalde er met
grote onderscheiding het licentiaat in de kunstgeschiedenis en de archeologie. Ik
hoop dat hij het me niet kwalijk neemt dat ik zo maar uit de biecht klap. Zijn oversten
stuurden hem naar Kongo, of laten we nu maar zeggen Zaïre, waar hij, als 't God
beliefde, zijn weg in 't onderwijs zou moeten zien te maken. Maar Ludo had ook nog
andere verzuchtingen en talenten. En hij zou zichzelf niet geweest zijn als hij ginder
bij de zwarten niet verbonden was gebleven (evenals in België trouwens) met allerlei
schilders en kunstkringen. Hij schilderde zelf immers ook al een hele tijd, zonder
dat hij hiervoor ergens school gelopen had. En het was wellicht juist als autodidact
dat hij zich op plastisch gebied een veelzijdiger techniek dan veel anderen verwierf
en zijn stijl tot een persoonlijker visie uitgroeide. Zijn talrijke exposities in Zaïre
zorgden voor de verspreiding onder de kolonialen, en zo verder de wereld in, van
zijn tekeningen, gouaches, akwarellen en olieverfschilderingen. Al deze gegevens
heb ik aan Pater van Ruyssevelt moeten ontfutselen, want anders had hij mij
waarschijnlijk simpel met een woord van onze diep betreurde Broeder Max wandelen
gezonden: ‘Schilderen... dat is als een vod over zijn hart gebogen staan voor een
schildersezel’. Helaas, de Zaïredroom is dan wel plots gebroken geworden, toen
Ludo om gezondheidsredenen naar België terug moest. Maar dit moet gezegd: hij
blijft er zeer actief, exposeert er menigmaal en vult het hart van de bewonderaars
telkens met nieuwe en mooie dingen. Zijn natuurlijke veelzijdigheid doet hem
tegelijkertijd verschillende stijlen hanteren. Vanzelfsprekend heeft zijn leven in
Afrika hem tot onderwerpen geïnspireerd die wij hier minder aantreffen. Het is een
van zijn bijzondere rijkdommen die hij hier uitdeelt: Dat Bantoemeisje en die
Termietenhoop, b.v. in felle tropische kleuren, soms buitengewoon intens, dan weer
ijl en dromend over de ziel van een landschap neerbuigend.
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Ook in zijn huidig werk laat hij die exotische sfeer nog niet los, zomin in zijn
thematiek als in zijn koloriet. Wat niet belet dat hij dank zij zijn overtuiging en zijn
groot vakmanschap elk mogelijk onderwerp durft aan te pakken en te herscheppen
in de bewogenheid van zijn eigen gevoel. Kempense landschappen, figuren, portretten,
religieuze taferelen... alles komt uit de verf. Vooral de religieuze kunst vindt in hem
een nieuwe voorvechter. Hij zegt daarbij dat hij een fan is van Permeke en andere
expressionisten en inzonderheid nog wel van Rouault. Hijzelf werkt zuiver figuratief
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en expressionistisch. Zijn figuren beelden in hun houding emotionele situaties uit.
En dat alles staat daar op een duidelijk welomschreven vlak, voor hem een
sine-qua-non, evenals de kloeke, eenvoudige omlijsting. Zeggen we maar dat we
overal de gedegen tekenaar in zijn werken terugvinden. En dat is dan ook weer een
sine-qua-non voor een groot kunstenaar.
Jos van Rooy

85
Jo Verbrugghen
Deurleprijs 1973 voor ‘De Boom Yggdrasil’
Hij werd geboren te Gent op 10 januari 1931 en is echtgenoot van
kunstschilderbeeldhouwer Francine Urbin Choffray. Sedert 1957 is hij notaris.
Medestichterhoofdredacteur van het tijdschrift ‘Cyanuur’ 1954.
1955: Tweede prijs Algemeen Nederlands Studentencongres voor novelle,
1959: Geprimeerd poëzieprijs stad Heist voor gedicht ‘Satan’;
1960: Prijs van de stad Gent voor roman ‘Ik ben Judas Iskariot’;
1973: Prijs van de gemeente Deurle voor ‘De Boom Yggdrasil’.
Als kunstcriticus, aangesloten bij ABCA en AICA, schreef hij verschillende
monografieën over hedendaagse kunstenaars; Adres: Dorpplein 80, 9520 Sint Lievens
Houtem, tel. 053/62.166.
Colibrantuitgever-dichter J.L. De Belder, die de eerste vier bundels van Jo
Verbrugghen in zijn fonds uitgaf - Spijkerbloemen voor Israël, Antipode, Kommer
of Baat, Mazzel en Broeche - omschreef in zijn nawoord voor de verzamelbundel
‘Calderon’ (De Galghe, 1970) de arspoetica van de auteur: ‘Het beeld dat het zuiverst
de essentie van zijn poëtische ingesteldheid en metafysische geaardheid weergeeft,
is dit van een vogel die zijn nest bouwt in een ruïne.

(...) Hij is de dichter van het verlangen naar geluk, dit waanbeeld dat nooit is te
bereiken. (...) Deze dichter is tevens diegene die onder zijn schaduw graaft om zo
de oneindigheid te bereiken. (...) Dit gebeurt bij hem met een rijk poëtisch ingesteld
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talent dat van hem een oprecht dichter maakt, een van de innemendste van zijn
generatie.’
Het proza van Jo Verbrugghen getuigt van dezelfde metafysische en
humanistisch-poëtische bekommernissen.
Geen toeval dat zijn eerste roman ‘Ik ben Judas Iskariot’ (A. Manteau. 1960) zich
afspeelt in het bijbelse Midden-Oosten. Evenzeer als de door J. Walravens, Lampo,
Gilliams, Van de Voorde, Gijsen, Claus, Demedts, e.a. volmondig geprezen
letterkundige kwaliteiten, evenzeer als een poging om aan te tonen dat niemand het
recht heeft een andere te veroordelen omwille van een daad waarvan men de drijfveren
niet kent, is in deze roman steeds de drang aanwezig aan te sluiten bij de oerbronnen
van elke geloofsbelevenis. Zeer religieus, zoniet mystisch ingesteld, maar bewust
levend buiten elke kerkelijke orthodoxie, zoekt Jo Verbrugghen de voor hem bruikbare
waarheden die schuil gaan achter mythes, fabels, mythologiën: de christelijke heilsleer
(Ik ben Judas Iskariot), de bijbel (Jeruzalem), de apocalips, de koran, de kabbala (De
Boom Yggdrasil), het dualistische mazdéisme (Bereshit), de primitieve godsdiensten
(Erlik), het over elkaar schuiven van droom en werkelijkheid (Calderon).
Ogenschijnlijk is de verwoording helder, de vormelijke schoonheid overwegend;
maar toch is die beeldrijke taal vreemd, ontstellend, cryptisch, zoniet bijwijlen
hermetisch precies omwille van de even religieuze als esoterische inhoud. Het oeuvre
van Jo Verbrugghen, zo poëzie als proza, dient als een geheel te worden beschouwd,
waarin elke nieuwe tekst een stap vooruit is in een ‘queste’ naar een individuele,
religieuse zelfbevestiging, naar die voldragen en actieve verdraagzaamheid vooral,
die enkel bestaan kan in de zekerheid van de vrijmakende en verrijkende twijfel.

86
Roger Deruwe
Renaat Veremanskoor - 25 jaar
Midden de chaos van de naoorlogse jaren namen in 1948 enkele mensen het initiatief
om de jongeren weer in een kulturele vereniging samen te brengen. Uit een zang- en
dansgroep groeide al spoedig een koor. Renaat Veremans die toen in Brugge verbleef,
alwaar hij tijdens de oorlog direkteur was van het muziekconservatorium, stimuleerde
de enthousiast beginnende groep en schonk het zijn naam. Aanvankelijk onder leiding
van H. Verdin zong het koorliederen en werk uit de vóóroorlogse romantiek en
strijdliteratuur. Het was steeds aanwezig bij iedere uiting van heropflakkerend Vlaams
leven. R. Veremans zei vaak: ‘'t Is schoon, maar 't moet schoner worden!’ Dit is dan
ook de gedachte geweest die het koor aangespoord heeft om steeds hoger op te
klimmen. - Het zelfsbewustzijn was er weer, maar hoe arm de cultuur, hoe
volksvreemd de elite! Het Veremanskoor begreep dat juist hierin zijn taak gelegen
was: nl. eigen culturele verheffing! Eigen vorming was de eerste noodzaak. De
bekroning van dit streven bleef niet lang uit.
In 1958 kreeg Roger Deruwe de leiding in handen. Zijn muzikale competentie en
koorpedagogische bekwaamheid zouden van het Veremanskoor geleidelijk aan die
keurgroep maken die vandaag in binnen- en buitenland bewondering afdwingt. Zowel op de provinciale wedstrijden als bij de landelijke competities bereikte het
koor onder zijn leiding de hoogste onderscheiding. Er werd niet geaarzeld om aan
internationale wedstrijden deel te nemen; enkele jaren terug in Nederland en onlangs
in Italië. Het was niet de bedoeling op deze competities naar onderscheidingen te
mikken maar veeleer zichzelf op de proef te stellen, vergelijken en zoeken uit een
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confrontatie met de meest uitstekende koren wat nog te bereiken was. Het koor bleef
zijn eigen weg gaan in het zo volmaakt mogelijk beoefenen van de a capella zang.
De bezorgdheid van de dirigent ging vooral uit naar vernieuwing en waardevolle
verruiming van het repertorium, o.a. door opsporen en creëren van goede eigentijdse
muziek alsook van onbekende werken en meesters uit de oude polyfone scholen. Zo
mag gezegd worden dat het Veremanskoor een der eersten was om namen als Distler,
Pepping, Zimmerman en Demantius in
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Vlaanderen bekend te maken!
De lange reeks concerten opnoemen die geprogrammeerd werden, zou menige
bladzijden vullen. Het weze alleen aangestipt dat deze concerten telkens een revelatie
waren en een groot publiek lokten.
Het Veremanskoor onderscheidde zich bijzonder door de creatie van ‘Die
Weihnachtsgeschichte’ van H. Distler, de ‘Johannespassion’ van Chr. Demantius,
zijn medewerking aan het Festival van Vlaanderen te Gent, de radiouitvoeringen
vanuit de Brugse katedraal en de recente creatie van de kantate ‘Stenen en Brood’
van Norbert Rosseau die overal grote weerklank vond. - Aan internationale
ontmoetingen ontbrak het evenmin. Zo trad het koor op in diverse Europese steden
o.m. te Velbert, Remscheid, Berlijn, Hilversum, Amersfoort, Arezzo, Rome en tijdens
de pauselijke audientie in Castel Gandolfo. Maar ook het volkse werd niet
veronachtzaamd.
Naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan organiseerde het Veremanskoor een
festival-concertreeks waaraan eminente koren hun medewerking verlenen. De
Chamber Singers uit California (U.S.A.), de Alt-Schönberger Kantorei uit Berlijn
en de onvolprezen Westfälische Kantorei brachten reeds onvergetelijke momenten
van heerlijke koormuziek.
Het Veremanskoor zelf wil deze grootse manifestatie besluiten op 7 maart 1974
met de uitvoering van de madrigaalkomedie ‘l'Amfiparnaso’ van O. Vecchi.

87
Margriet Vermeulen
60
Reeds vroeg zat de roeping erin. Het staat vast dat deze Deurnese dame uit de
Manebruggestraat al schildert en tekent vanaf haar vijftiende jaar. Ze verlangde zich
echter te vervolmaken op de instinktief gekozen weg en ze zocht naar meesters. En
op eenentwintigjarige leeftijd volgde zij de tekenlessen aan de Antwerpse Academie.
In groep volgde zij daarna, tijdens het week-end, cursussen te Niel bij Aloïs De Laet
zaliger en Jos Mous leerde haar het schilderen van stillevens. Totdat ze, wat elk
schilder bestreeft, verlangde vóór het publiek te verschijnen. Haar eerste optreden
voor de Antwerpenaars had plaats in een groepstentoonstelling in de
Lamorinièrestraat. Het was een schuchtere poging, die, helaas in lange jaren door
geen tweede meer zou gevolgd worden. Kort daarop kwam immers de oorlog en
deze dame, die zich eenvoudig ‘huisvrouw’ noemt en het met hart en ziel is, kreeg
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andere katten te geselen dan doeken in de verf te zetten. Het kwam waarlijk tot een
dramatische hiaat in haar kunstenaarsbestaan, en misschien is zij daar op het huidige
ogenblik nog niet gans overheen. Toch moet de vlam nog niet uitgedoofd zijn. Is
zelfs de borstel wel ooit helemaal droog geweest? In elk geval, op 52-jarige leeftijd
ging ze portret leren schilderen in de Borsbeekse Academie, waar ze weer regelmatig
verscheen als een jong student tijdens de week-end cursussen. Dit feit, en ook wel
mensen die haar een hart onder de riem staken, dreef haar weer als vanzelf naar een
paar groepstentoonstellingen. Tot in 1970 ze op haar eentje verscheen met een come
back in de Studio Cogels. Het was geen succes over heel de lijn; dat moest en dat
kon ook niet. In 1971 kwam de kunstkamer Manebrugge in de straat met dezelfde
naam aan de beurt. Margriet Vermeulen houdt vol en dat is een goed teken. Lier zag
haar volgende expositie en zal er ook dit jaar nog een zien. Kenners zeggen dat
Margriet felle vorderingen heeft gemaakt en de moed waarmee ze werkt kan niet
anders dan beloond worden. Zij schildert waarlijk met haar hart, spontaan, zoals ze
voelt dat het moet zijn. Daarbij schraagt elk van haar doeken een menselijke inhoud:
zij wil iets medelen van haar overtuiging en van de bewogenheden die haar hart op
sommige ogenblikken doen aan 't kloppen gaan. En zo komt het dat zij naast elk
werk door een gedicht verwoordt, vóór zij naar de borstel grijpt. Ze schrijft niet
onaardige verzen en zo pas verscheen er daarvan één in een bundel van ‘Yang’. Alzo
ontstonden

‘Prettige Uitvaart’, ‘Dodendans’, ‘De Vrek’, ‘Lentedans’, ‘Diana’ én als gedicht én
als schilderij. Er is beleving, er is als vanzelf overhelling naar het surrealisme of
minstens naar het symbolisme en naar een schel in de verf zetten, wat soms wel eens
onzacht aankomt. Dat is niet het geval wanneer zij bloemstukken, Schelde- en
heidezichten produceert, waarin zij bij voorkeur sombere en realistische kleuren
aanwendt. Een verademing zijn dan weer de schilderijen die zij in blijde kleuren van
Canada meebracht. Die reis kan, dunkt me, niet anders dan haar werk ten goede
komen.
Jos van Rooy
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Arthur Verthé
Visser-Neerlandiaprijs
Geboren te Ingelmunster op 2 april 1926; Priester gewijd in 1951.
Wie Arthur Verthé kent, en de verbeten ijver waarmee hij zich sedert jaren inzet
voor de opsporing van Vlaanderens culturele en sociale vingerafdrukken buiten de
eigen enge grenzen, zal zijn recentste werk - ‘Vlaanderen in de wereld’, bekroond
met de Visser-Neerlandiaprijs - onmiddellijk situeren als een logische, en
onvermijdelijke, exteriorisatie van zijn levensinzet als mens en schrijver.
De auteur en dichter Verthé vond in Zaïre (toenmalig Belgisch Kongo), waar hij
als Scheutist verbleef van 1952 tot 1958, de motorische aanhef voor een sociaal
geëngageerde artistieke bedrijvigheid. Hij, die zijn vierde dichtbundel de titel ‘Mens
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en Afrika’ (1959) meegaf, had reeds een hele reeks socio-culturele activiteiten achter
de rug, die hem als het ware voorbestemden voor een rusteloze carrière van reizend
contactman. Die het met woord en daad zou opnemen voor de Vlamingen in de
diaspora. En die zijn enthousiaste pen zou gebruiken om hun geschiedenis te schrijven.
Hij was immers in Afrika secretaris van het Davidsfonds voor Kongo en
Ruanda-Urundi geweest, en van 1958 tot 1960 te Leuven Algemeen
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secretaris van KOLUC (Kongolees-Leuvens Universitair Centrum). Typerend voor
Verthé, die zich ontpopte als een zeer veelzijdig auteur van novellen (o.m. ‘Het
Onweder’ bekroond), van hoorspelen, essays en monografieën (o.m. ‘Vlamingen in
Kongo’ en ‘Geschiedenis van de Vlaams-Afrikaanse Letterkunde’ - keurreeks van
het Davidsfonds), is het feit dat hij met Walter Geerts als medestichter betrokken
was bij de oprichting van het tijdschrift ‘Zuiderkruis’ in Kongo (1956): wij menen
dat in dat stichtingsjaar de latere Secretaris-generaal van ‘België in de Wereld’
geboren werd. Want B.i.W. ‘België in de Wereld’ vindt zijn verre oorsprong in
Kongo, bij de medewerkers van het algemeen cultureel tijdschrift ‘Band’ en het
liteaire tijdschrift ‘Zuiderkruis’.
Het is precies in opvolging van ‘Band en Zuiderkruis’ dat op 9 mei 1963 de v.z.w.
‘België in de Wereld’ gesticht werd. Arthur Verthé - hoe kon het anders - zou er de
bezielende spil, de historiograaf en secretaris-generaal van worden. Sedert 1963 heeft
hij dan ook bewust zijn literair talent in dienst van onze landgenoten in de wereld
gesteld. De neerslag van deze inzet vindt men terug in Verthé's medewerking aan
Kultuurleven, Vlaanderen, Ons Erfdeel, The International Migration Digest (USA),
de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, de onlangs verschenen
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Deel I). Maar, zoals gezegd, komt Verthés
levensinzet het sterkst tot uiting in het vulgariserend titanenwerk ‘Vlaanderen in de
Wereld’, een reeks van 9 delen, in 3 omnibussen (Omnibus I verschenen bij D.A.P.
Reinaert Uitgaven Brussel - 1972), dat hij schrijft in opdracht van België in de Wereld.
Het feit dat deze ontdekkingsreis door Vlaanderens geestelijk erfgoed door zulk een
bezielde en gezaghebbende pen werd ingezet, is het resultaat van haast een kwarteeuw
koppig en grootmenselijk streven.
Ward Lernout

89
Herman Vos
Prijs van de Provincie Antwerpen voor ‘Ik ben de Maraboe’
De Vlaamse vertelkunst is niet dood met Timmermans en Claes, al lijkt ze dan
sindsdien vaak zwaar ziek.
In 1960 waardeerde Nest van Zichem zelf nog de eerste resolute passen op het
pad der narratieve kunst van de man die uit Argentinië kwam, Herman Vos. En
waarachtig, kuierend doorheen Vos' romans, weet je de gastheer niet ver van je af,
gezeten bij een Zuidamerikaans kampvuur en rustig koutend terwijl hij aan een asado
laboreert.
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Het is een sfeervol en gevarieerd verhaal, dat van Herman, deels onveranderlijk
omdat in een wisselende maatschappij personages worstelen om zichzelf te zijn.
Deze door de gemeenschap (of het natuurlijk entourage) sterk geconditioneerde
figuren zijn essentieel in dit werk. Hun zelfrealisatie houdt heel dikwijls verband
met de mate waarin ze erin slagen zichzelf te associëren met een milieu dat hun al
dan niet opgedrongen werd.
Aan de basis van ‘De zonen van pepe Gimenez’, de aanvangsroman van Herman
Vos, ligt nochtans geen rechtstreekse ontworteling en overplanting van het ene milieu
naar het andere, maar wel een schokkende wijziging in de maatschappijstructuur als
dusdanig. Hier schept het verdwijnen van de gezagsfactor (Pepe Gimenez overlijdt!)
een terdege nieuwe situatie, waarin algauw de oerprincipes oog om oog... en de wet
van de sterkste zullen regeren; de mannetjesdieren (de gaucho's Cacho en Mario)
vechten tot de dood om het wijfje, immers enkel uit het ultieme verdict kan de
levensnoodzakelijke zelfbevestiging groeien voor de veranderde toestand. Gistende
hartstochten uit een identieke primitieve samenleving vormen één paneel van het
sociale dubbelluik dat ‘Een man kwam van de cerro’ vertoont.
Weer worden de werkers aan de stuwdam bewogen door primaire driften, angsten
en bijgeloof. Dat El Guapa uiteindelijk toch met ‘De man die van de Cerro kwam’
afrekent, lijkt mij niet meer dan diens natuurlijke lotsbestemming; de groep spuwt
immers hem, die kwaad ongewroken laat, uit. De ongenuanceerde naamgeving van
de twee antagonisten is typerend voor producten uit een kudde van werkvee. Een
totaal verschillende opbouw ligt ten grondslag van het tweede paneel van deze roman,

waarbij hogere intellectuele ontwikkeling gemeenschappelijk element blijkt in een
kunstmatige en uiteraard erg heterogene groep van leidinggevenden. Met de
beschaving doet echter ook het raffinement zijn intrede in dit werk; de vrouw speelt
een wezenlijk centrale rol in een soms lusteloos spelletje van werven en verleiden,
waarin winnen of verliezen ten enenmale zonder consequenties blijven. De Argentijnse
integratiepogingen van de hoofdfiguur Karl verstrikken zich evenwel in deze uitwas
van overbeschaving. Eens dat hij de Europese moederhand heeft losgelaten en na
wat stuntelige stapjes in de nieuwe gemeenschap, valt Karl en bezeert zich flink.
Met dezelfde roman illustreert Vos trouwens nog een ander maatschappelijk
fenomeen, nl. het onvermogen tot communiceren tussen de verschillende
bevolkingslagen onderling. Reëel contact tussen de stuwdamslaven en de geattitreerde
cultuuroverdragers ontstaat, wanneer de enige vrouw uit het gezelschap Lotte met
Karl de vermonsterde man uit de verro verzorgt.
Het streven van Pepe Gimenez' zonen, dat van Karl of Felix kan in feite telkenmale
voorgesteld worden als een eenmalige langzaam stijgende kurve, die onmachtig
afbreekt alvorens het geplande objectief bereikt werd.
Ongetwijfeld is hun strijd ook die van Ben Cardoen uit ‘Ik ben de maraboe’. Diens
betrachting tot ‘innestelen’ is echter nerveuzer en bezit een heel wat hogere frequentie,
waarvan het ritme trouwens thematisch bepaald wordt door de steeds weerkerende
transportopdrachten. In een eindeloze pendelbeweging slingert Ben altijd opnieuw
heen en weer tussen vluchtige bindingen met streek en familie, en het aldoor luider
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schreeuwen van een rusteloos en ongecompliceerd trekkersinstinct. (Noteer dat
diezelfde gespletenheid zich ook manifesteert, alhoewel latenter in ‘De man...’ - het
Karlpersonage!)
Dat Ben nu en de andere Vos-figuren deze verscheurdheid ervaren als een diepe
inkerving in hun persoonlijkheid,
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vloeit hoofdzakelijk voort uit het ontbreken van de juiste accomodatie. Zij hebben
immers vooralsnog het directief niet gevonden dat ze moet toelaten zich organisch
in een hen vaak vreemde samenleving in te planten, zonder dat onmiddellijk
afstotingsverschijnselen optreden.
Wellicht nam Maniquita (de strandloopster uit de bundel ‘Variaties in het zand’)
wel de goede optie, wanneer ze in een veertiendaagse verblijf op een verlaten eiland
haar vitalistische wensdromen verwerkelijkte en zich laafde aan oerbron ‘natuur’,
alvorens een huwelijk met de beschaving aan te gaan.
Heel zeker beroeren wij hiermee de kern van Herman Vos' oeuvre: de twee uiterste,
nl, de primaire zelfmanifestatie uit ‘De zonen...’ en het uit een verziekte beschaving
geboren pijnlijke betrachten van ‘Ik ben de maraboe’, vinden er een synthese.
Na vijf jaar Cordilleras de los Andes en veertig jaar Europese cultuur ligt die
synthese allicht ook in ‘Maniquita’ Vos zelf.
Luc Daems
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Lieve Walbers
Campo-prijs 1973
Lieve Walbers (o Overpelt, 1947) behaalde regentaat plastische kunsten te Turnhout.
Aan de Hasseltse Academie, onder leiding van de bezielende Robert Vandereycken,
vervolmaakte ze zich verder, terwijl ze als lerares te Zolder en te Hasselt werkzaam
is.
‘Ik hou van eenvoudige dingen. Daarmee is het al gezegd. Alles wat ik op een
eenvoudige wijze denk te kunnen weergeven is voor mij al een ideaal schilderij in
wording. Meer en meer poog ik te schilderen op een wijze, die voor de kijker
aangenaam is. Nee, daartoe moet het nog niet charmerend zijn. Ik wil iets

brengen. Gewoon. Geen boodschap, dat is me weer te dik. Mijn werk wil geen dwang
opleggen, daarom zal het nooit extravagant zijn. Ik wil het graag allemaal heel rustig.’
(uit een gesprek met Luc Clerinx.)
Daarom ook houdt ze van Vermeer, van de harmonie en orde uit de Griekse
Oudheid. Haar bekroond werk getuigt van dezelfde eenvoud. De Campo-prijs was
niet haar eerste onderscheiding. In 1971 verwierf zij reeds de eerste prijs ‘kleur’ Pro
Civitate! Kleur en eenvoud, resumé van haar werk!
Joost Vanbrussel

91
Dr. Jozef Weyns
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Dr. Jozef Weyns (geb. Heist-op-den-berg, 4.4.1913), is in 1973 zestig geworden.
Van die zestig jaren heeft hij precies één derde, hetzij 20 jaren, gewrocht aan het
Vlaamse Openluchtmuseum (sedert 1953), als ontwerper, bouwer, eerste konservator,
eerste propagandist (in binnen- en buitenland). Het zijn die 20 jaren die tevens zijn
plaats in het Vlaamse kultuurleven blijvend hebben bepaald: hij blijft gestandbeeld
als de man van het Vlaamse Openluchtmuseum. Op dat ongewone museumgebied
is het dan bovendien zijn bijzondere verdienste en betekenis, dat hij niet, hoe ijverig
dan ook, een ‘Skansen’ uit Stockholm of een ‘Nederlands Openluchtmuseum’ uit
Arnhem waardig heeft nagebootst: hij heeft die museumgedachte verruimd en
vernieuwd, als eerste in West-Europa, door het nemen tot museumeenheid van niet
één gebouw maar de nederzetting, een sociale eenheid, met al de organen en diensten
daartoe, hetzij als dorp of ten minste als gehucht. Zijn bezieling heeft hij uitgezongen
door gans Vlaanderen, van Ieper tot Maaseik, in 500 spreekbeurten. Zijn bibliograaf
Frans Sillis maakte t.g.v. Weyns' 60e verjaardag het sommetje en noteerde 1147
nummers, daaronder enkele boeken, een paar honderd wetenschappelijke artikels en
vele honderden kleine aantekeningen in ‘Ons Heem’, het tijdschrift van het Verbond
voor Heemkunde. Sedert 1957 is dr. Weyns voorzitter van dat verbond (waarvan het
kenteken, wimpel en de tekst van het Verbondslied zijn schepping zijn), dat sedertdien
een schone opgang heeft gekend. Jan Lambin heeft Weyns genoemd, terecht menen
wij, de propagandist en vulgarisator der volkskunde in Vlaanderen: met zijn werk
in het Provinciedomein Bokrijk, zijn vele geschriften, voordrachten en optredens in
de Vlaamse beeldbuis. Al is hij in Vlaanderen allereerst de man van de volkskunde
en de heemkunde - en met een

rotsvaste Dietse overtuiging! -, het mag ons niet doen vergeten dat hij ons in 1954
‘Het Verhaal van ons Huis’ heeft geschonken, een uitermate warm en levensecht
boek, met bladzijden van het allersterkste proza, waardig voor een Vlaamse
bloemlezing (z'n ode aan de berken, z'n ode aan de grond, bijv.). Proza en heemkunde
verbond hij in zijn ‘Brieven uit mijn bakhuis’ (1967). Thans is zijn geschreven
levenswerk in druk: ‘Volkshuisraad in Vlaanderen’. Het wordt een monumentale
uitgave.
Jozef van Rompay

92
Kunstschilder Rik Wijnants
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Rik Wijnants, te Herentals geboren op 13 december 1928, is op kunstgebied een
self-mademan. Als kind voelde hij zich reeds aangetrokken tot de kunst. Zo trok hij
de natuur in, om te tekenen, en uit de klei, die hij in de bodem van de Kempen vond,
schiep hij figuurtjes. Toen hij 17 was schilderde hij bijna uitsluitend portretten en
taferelen van grote klassieke schilders na. Twee jaar lang ging hij op deze wijze te
werk, om dan opnieuw naar de natuur te trekken en eigen creaties te borstelen.
Tamelijk snel ontdekte hij dat de nabootsing van de natuur hem niet lag, zodat hij
dan maar, los van vreemde invloeden, zijn eigen inspiratie op doek wist vast te leggen
en zo kwam hij in contact met andere kunstenaars, die hem verder hielpen. Op 21
jaar begon hij academie te lopen te Herentals en na er twee jaar lang lessen te hebben
gevolgd maakte hij kennis
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met pater-kunstschilder Kallist Fimmers. Deze gaf hem zeven lange jaren les in
schilderen en tekenen en Wijnants voelde aan dat hij dit wel nodig had, want hij
wilde kunstenaar worden in de volle zin van het woord. In de laatste tijd is Wijnants
werkelijk volwassen geworden. Na de typische Kempense hoekjes is zijn oeuvre
veel uitgebreider geworden. Nu schildert hij ook zee- en Scheldegezichten, stillevens
en bloemen. Vóór enkele jaren zei Kallist Fimmers van hem: ‘Rik Wijnants heeft
begrepen dat men niet in enkele jaren schilder wordt.’ Deze kunstenaar, die een
waarachtig schilderstalent bezit, heeft hard moeten werken om er te komen, maar
dank zij durf en inspanning vorderde hij snel. Hij wil zijn medemensen gelukkig
maken en daar slaagt hij in met zijn werk groots en breed op te bouwen en het ‘brave’
schilderen weg te laten. In de laatste tijd pakt hij uit met meer durf en dit is goed te
merken in zijn laatste werken. Ze zijn flink opgezet en evenwichtig uitgewerkt. Rik
Wijnants is een schilder die geen schrik heeft om kleur te gebruiken. Zijn werken
getuigen dat hij gemakkelijk kan omgaan met verf. In zijn landschappen laat hij
vrijwillig nutteloze details op zij. Ook blijft hij soms graag bij een bepaalde toon,
die hij, naar de atmosfeer van het behandelde onderwerp, volledig kan verantwoorden.
Hij stelde reeds verschillende malen tentoon. Zijn eerste expositie had plaats te
Herentals, daarna kwam hij te Geel buiten, te Tongerlo, te Mechelen, te Gent, te
Brugge en te Bonn. In deze laatste stad was de kritiek hem zeer genegen en de ‘Bonner
Rundschau’ bracht een uitvoerige bijdrage, die het accent legde op de waarde van
zijn landschappen en van zijn stillevens. Zijn schilderijen zijn nauw verwant met die
van Emil Nolde en diens kleurenpracht. Zijn kleuren liggen in de toonaard van zijn
gemoed, maar hij kan een ganse gamma met virtuositeit beheersen.
Adv. Ferdinand Milleville
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Roland B.C. Willemyns
Provinciale Prijs Oost-Vlaanderen Jeugdboek
Roland B.C. Willemyns, geboren te Gent op 21 nov. '36. Grieks-Latijnse humaniora
aan het St.-Barbaracollege te Gent.
Studeerde Wetenschappen en vervolgens Letteren en Wijsbegeerte aan de
Rijksuniversiteit te Gent. Promoveerde tot Licenciaat in de Germaanse Filologie en
geaggregeerde H.S.O. in 1960. Leraar Germaanse talen aan de Handels- en
Talenafdeling van het St.-Lievenscollege te Gent. Zijn licenciaatsverhandeling ‘De
St.-Hermescultus en de Fiertelommegang te Ronse, een bijdrage tot de religieuze
volkskunde’ werd in 1961 bekroond met de prijs van de provincie Oost-Vlaanderen
voor Volkskunde. Laureaat van de vijfjaarlijkse Dr. O. Delghustprijs van de stad
Ronse. Publicatie van een eerste deel van de verhandeling in de ‘Annalen van de
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Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse’ in 1971, 2e deel in december '73.
Hij schreef twee romans in het SF-genre: ‘Kanaal 64’ en ‘Een schaduw van gisteren’.
Het eerste werd bekroond met een aanmoedigingsprijs in de Prijsvraag voor
Letterkunde van Oost-Vlaanderen 1971. Beide werken verschijnen in het voorjaar
van '74. Hij bereidt op dit ogenblik een derde roman voor, eveneens in het SF-genre.
Volgens hem is SF een volwaardig literair genre, op voorwaarde nochtans dat het
werk niet louter als een kosmisch avontuur wordt opgevat, gestoffeerd met de
klassieke ingredienten als raketten en schrikwekkende wezens. Zijn voorkeur gaat
naar het ‘geloofwaardige in de fantastiek’, d.w.z. steeds vertrekken van een feit of
verschijnsel uit de realiteit, een kleine stap daarbuiten zetten of

dóórdenken, zodanig dat het verhaal aannemelijk blijft, de boodschap overkomt en
de lezer tot nadenken wordt aangezet. (‘Kanaal 64’: confrontatie op aarde met de
overblijvenden van een kosmische catastrofe, verwittiging aan de mensheid,
aanvaarden van het mysterie van het leven buiten ons, ongeloof van de wereld in dit
verband). In ‘De Ark van de Meesters’ (In voorbereiding): het menselijk ras werd
geïnspireerd door buitenaardse wezens die voor controle terugkomen. In ‘Een schaduw
van Gisteren’: een schimmel, door de pollutie ontstaan, bedreigt de mens.) Een
SF-verhaal proberen ook literair wat kleur te geven kan volgens hem alleen maar het
genre ten goede komen en het in waarde doen stijgen.
Hij beschouwt schrijven als een enorm boeiend bedrijf, waarin een auteur, eenzaam
maar gelukkig, vortdurend geconfronteerd wordt met zijn geloof in de zin van de
kunst, zijn mogelijkheden, zijn slagen en falen in het gevecht tussen woord en
gedachte, en waarin het zelfvertrouwen de noodzakelijke aandrijving moet blijven.
Vooral wat dit laatste betreft staat hij volledig achter de pogingen die het CVKV
onderneemt om de talrijke in stilte werkende kunstenaars te steunen door ervoor te
ijveren dat ze rechtvaardig worden behandeld en meteen ook aangemoedigd.

94
Jan Wouters
65
Deze befaamde glazenier en Professor aan de Antwerpse Akademie zegt dat, zover
hij zich herinnert, hij altijd getekend en gekleurd heeft. Hij woont nu te Hove, maar
hij werd te Duffel geboren. Zijn artistieke wegen liepen echter langs de tekenschool
te Lier. Tot hij van
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de ambachtsman die zijn vader was, zijn grote kans mocht wagen en in de Antwerpse
Akademie bij baron Opsomer terechtkwam. Hij werkte er elf jaar op diens atelier,
boetseerde daarbij nog onder Wijnants, leerde houtsnijden bij Pellens en etsen bij
Jules De Bruycker. Het glasschilderen leerde hem Felix De Block in de vakschool
voor Kunstambachten. Voor de rest is Jan op zijn fiets gesprongen en is met een
speurend oog de Franse zowel als de Hollandse kathedralen gaan bekijken evenals
sommige oude muurschilderingen, waar hij zowel de visie als de geest van de
Middeleeuwen in zich heeft opgenomen. Chartres vooral heeft hij van dichtbij kunnen
bewonderen. Zo heeft hij zijn weg gevonden. En dan maar werken, volhardend en
taal om de techniek volledig onder de knie te krijgen. Hij heeft voor zijn beroep
geleden en gestreden met weer maar tegen de hemel op... te tekenen. Wat we echter
bij de glazenier niet zo overvloedig opgestapeld aantreffen zijn de glasramen zelf,
om de eenvoudige reden dat die regelmatig buitenhuis hun weg vinden. Buiten een
paar mooie stukken dan van zijn hand in zijn eigen vensters. Maar we weten wel dat
er van hem b.v. mooi werk te zien is in de Sint-Lambertus- en de Sint-Amanduskerk
te Antwerpen, in de Tongerse Basiliek, in kerken en kapellen te Kasterlee, Merksem
en Duffel, in de Gemeentehuizen te Hove, Edegem, Leopoldsburg, Turnhout. Ik weet
het wel, het is een koude opsomming, maar elke naam herinnert ons aan een van zijn
meesterwerken. Overal vindt men er ‘hem’ terug, treft men er het fenomeen Wouters
terug aan, typisch mengsel van ontroering en plastische vakmanskunde. Reeds zonder
glaswerk van hem gezien te hebben ontdekt men bij hem thuis tegen een wand of
ergens opgerold bewijzen van zijn buitengewone tekenkunst, die zijn beroemde
meester, baron Opsomer, naar de kroon steekt. Leraar geworden aan de Antwerpse
Academie vindt hij nog de tijd om ramen en deuren met heerlijk licht te vullen, om
op glas wapens, geschiedkundige en religieuse taferelen voor onze ogen te toveren,
met een nauwgezette verzorging van alle details zoals de ‘ouden’ dat nog deden, te
getuigen van zijn verbluffende vaardigheid. Versta dat niet verkeerd: verbluffen is
zijn doel niet. Zijn werk is trouwens nooit opgeblazen, zelfs niet monumentaal. Het
is zoals Jan zelf: gemoedelijk, langs het anekdotische af en veelal folkloristisch getint.
Bij hem over het algemeen geen onstuimigheid, geen streven naar indrukwekkende
of berekende compositie, al moest hij dat destijds bij Opsomer wèl doen. Bij hem
ligt de grootheid in de milde compositie, de synthese waarin hij het fijne handwerk
meesterlijk weet te doen opgaan. Zijn algemene picturale ontwikkeling komt hem
bij de glazenierskunst goed van pas: het portretteren, het aquarelleren of b.v. het
bloemenschilderen wat hij in zijn jeugd in de Antwerpse Kruidtuin deed. En dan is
zijn glazenierskunst ook de veruiterlijking van zijn bezadigdheid, van zijn nederigheid
zelfs. Hij is wel een ruitenschilder, geen ruitentikker. Het volstaat hem niet kleurige
glasschijven te snijden en ze met loodlijnen te verbinden. Hij weet wat de ouden
deden en die dicteren hem zijn inzicht: er moet op die glasschijven ook nog getekend
en geschilderd worden. Ook de artistiek inslag moet er nog bijkomen. Bij het
vervaardigen van de eenvoudigste mallemolen evengoed als bij het scheppen van
een O.-L.-Vrouw der Kempen of een Reinaert de Vos of een St.-Paulusfoor. De
mallemolens en zijn huiskamer in grisaille zijn daarvan een treffend voorbeeld en
deze ‘kleinkunst’ tekent dan ook ten voeten uit de mens en de kunstenaar, de
eenvoudige, het kind in de kunstenaar, de liefde voor wat eens de blijheid van zijn
jeugd heeft uitgemaakt.
Jos van Rooy
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Vele teksten voor dit jaarboek dienden hetzij te vervallen (bv. de medailles der
A.A.P.B.) hetzij ingekort te worden, wegens plaatsgebrek. Daarvoor onze excuses.
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